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Importador/Distribuidor
Exclusivo em Portugal

O original desde 1978

O original desde 1978
INVISTA EM TEMPO

Depois de alguns anos do veículo na estrada a água,
sujeira, e o desgaste pode fazer até o menor
trabalho fazer consumir bastante esforço. Com as
ferramentas corretas e em pleno funcionamento,
muitas horas podem ser poupadas todos os dias ao
trabalhar nas viaturas.

As oficinas de hoje querem profissionais
qualificados e técnicos experientes que não
se magoem durante seu trabalho.
Organização no trabalho, e bom ambiente
são coisas básicas que fazem possível manter
os melhores técnicos na oficina, e gostar do
que fazem. Assim a Oficina aumenta de
produtividade todos os dias.

As ferramentas certas não são um
custo, são o melhor investimento no
mecânico para fazer o trabalho mais
rápido e seguro.
A ferramentas caras são aquelas que
não fazem o trabalho ou quebram
devido à má qualidade quando você
mais precisa delas.
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Cuidado com cópias parecidas, Wallmek diz Wallmek na ferramenta original.
Essas empresas de cópias geralmente usam cores diferentes e podem reivindicar que
são as mesmas ferramentas, mas não estão nem perto de ser o mesmo!

Perfil da companhia:
A Wallmek i Kungälv AB começou em
1978, projetando
e produção de ferramentas especiais
para reparos automotivos.
Wallmek vai desde a ideia e
projeto para a produção e distribuição de
um
produto de alta qualidade para nossos
clientes
Hoje, a Wallmek desenvolve e produz ferramentas especiais diretamente para fabricantes de veículos de passeio e comerciais (OEM) e para
lojas no mercado de reposição. Somos muito bons quando se trata de ferramentas hidráulicas e soluções que farão o trabalho diretamente no veículo.
Além disso, equipamentos de drenagem para garantir a segurança ao realizar trabalhos de tanque de combustível em oficinas mecânicas ou drenar veículos completos
no ferro-velho.
À medida que a empresa cresce, cada vez mais ferramentas e soluções são colocadas no mercado graças ao nosso contato próximo com consigo(nosso
clientes). Resumindo – Desenvolvemos o Wallmek na direção dos produtos e soluções em que somos bons.

Nossa missão:
Desenvolver, produzir e oferecer
ferramentas de qualidade, eficientes
para nossos clientes.

Siga-nos no Facebook e Instagram!
Receba notícias, dicas e ideias
primeiro!
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Certificate identity number:
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Original approval(s):
ISO 9001 - 2 October 2012

Certificate of Approval
This is to certify that the Management System of:

Importante para nós:

Wallmek i Kungälv AB
Bultgatan 18, 442 40 Kungälv, Sweden

Qualidade, Design e Atendimento ao
Cliente.

has been approved by Lloyd's Register to the following standards:

ISO 9001:2015
Approval number(s): ISO 9001 – 00002027

Bem-vindo ao Wallmek i Kungälv AB

The scope of this approval is applicable to:
Development, design, production and sales of special tools for vehicles repairs.
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Paul Graaf
Chief Operating Officer, Management Systems, MSIS
Issued by: LRQA Sverige AB
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A informação “patente pendente”, relativa a pedidos de patente para determinados produtos nesta brochura, refere-se
apenas aos pedidos de patente nºs (e mercados abrangidos por esse pedido de patente) explicitamente declarados na
ligação imediata com indicação de patente pendente.
Com reserva para possíveis ajustes devido a eventos que fogem ao nosso controle,
para erros de impressão e alterações no design.

Rolamentos de roda de diferentes tipos requerem
a ferramenta certa para substituição correta,
eficiente e rápida.
Geração 1
Prensado em rolamentos de roda com cubos separados. Esse tipo é usado em carros desde os
anos 70 e ainda é muito comum nos carros modernos. A retirada do cubo é feita com 01-00037,
1090-22, 1090-26 ou 01-00041 quando o espaço entre a articulação e o cubo é suficiente. Os
próprios rolamentos são reinstalados usando 01-00035.

Geração 2
Prensado em rolamentos de roda com cubos integrados, também chamados de HBU 2.1 ou
rolamentos de roda compactos. Este tipo de rolamento de roda é montado em veículos desde 2002
e hoje é usado na maioria das marcas e tamanhos de carros e veículos comerciais leves. De VW Lupo
até Mercedes Sprinter/VW Crafter. Este tipo de rolamento de roda será danificado por dentro se for
aplicada pressão no cubo durante a montagem sem ferramentas da Wallmek. Até mesmo o anel
magnético ABS pode ser danificado.
Para uma montagem correta, use 01-00033 para alcançar o cubo e aplique pressão diretamente no
rolamento. Para a remoção correta do rolamento, é usado o 01-00041.

Geração 3
Os rolamentos aparafusados são frequentemente usados em juntas
de alumínio, mas também frequentemente usados em juntas de aço.
A pequena tolerância em combinação com o longo guiamento na
articulação causa grandes problemas após alguns anos ao remover o
rolamento. Para evitar danos e evitar a remoção da articulação da
roda 01-00026, 01-00027 ou o novo 01-00047 é usado.
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"Leva mais tempo o caminho para o trabalho do que executar o trabalho
nas viaturas com estas ferramentas"

- Bruno Cella, Cella Auto Repair
Bolton, Ontario, Canada

20-00011 Conjunto de rolamentos de roda da geração 1, dianteiro e traseiro

Os rolamentos de roda podem ser substituídos no
carro muito rapidamente. Chega de trabalhos
demorados na prensa.
01-00037, 01-00035, 01-00036-020.
Consulte a página 8 - 11

20-00014 Conjunto de rolamentos de roda geração 2, conjunto de extensão

Este tipo de rolamento é montado em; Ford,
Volvo, Mazda Landrover, Smart, Mitsubishi,
Mercedes, Volkswagen, Toyota, Citroen e
Peugeot.
Desenvolvemos esta ferramenta ajustável
exclusiva para todos os tamanhos e tipos.
Nenhuma outra ferramenta é necessária para
cobrir 100% deste tipo de rolamento de roda!
Montagem: 01-00033-020, 1090-25-11,
1090-25-12, 1090-25-13, 1090-25-14 e
1090-25-15. Desmontagem: 01-00041-020 e
1090-25-10. Consulte a página 12 - 15

20-00013

Geração 3, conjunto de extensão de rolamento de roda aparafusado

Este conjunto pode ser usado em vez de martelar,
aquecer ou até mesmo destruir juntas de alumínio
ou aço. Ainda mais tempo pode ser economizado
deixando o eixo ou a junta homocinética no lugar
ao remover o cubo/unidade de rolamento.
Um rolamento de roda deste tipo pode ser
substituído em 15 minutos, mesmo os mais
emperrados!
01-00026-020, 01-00027-020, 01-00047-020,
01-00040, 01-00042, 01-00042-010.
Consulte a página 16 - 19
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O sistema de rolamento de roda
abrangente para rentabilidade e
função maximizadas na oficina.
01-00041-050

Gen 2

Gen 1
01-00037-020
pag. 8

01-00041-020
pag. 12

01-00033-020
pag. 13

Gen 3
01-00026-020
pag. 16

01-00027-020
pag. 16

01-00047-020
pag. 17
01-00035
pag. 9

01-00036
pag. 10

1090-25-10/-11/-12/-13/-14/-15
pag. 13

01-00040
pag. 18

01-00042-B
pag. 19

01-00050-050
pag. 11

02-00015
pag.15
01-00049
pag. 18
01-00038
pag. 10
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Adicione a potência certa e funções estendidas ao seu sistema
Hidráulico 18T

Hidráulico
22T

01-00030
pag. 50

1090-02-WAL
pag. 50

Mecânico
01-00020 pag. 53
01-00039 pag. 53

01-00041-050

Pickup/SUV
6-8 Parafusos
01-00044-030
pag. 20

01-00046-020
pag. 21

Disco de travão
01-00048-030 pag. 24

01-00048-100
pag. 25

01-00045
pag. 21

01-00048-031
pag. 25
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Conjuntos de rolamentos, semi-eixos e cubos

ATUALIZA

DO!

Consulte cada conjunto para o cilindro recomendado.

Geração 1
01-00037
Ferramenta de desmontagem de cubos, universal
Novo método eficiente para remoção de cubos, recomendado para uso com
rolamento de roda dianteira 01-00035. Esta nova ferramenta foi projetada para
atender a maioria dos carros ligeiros com cubo e rolamento de roda separados.
O método permite o acesso mesmo quando a articulação tem superfícies
irregulares ou escudos de freio frágeis atrás do cubo. Esses tipos de veículos
exigem muitas ferramentas especiais diferentes ou desmontagem demorada.
A ferramenta é usada de acordo com as duas etapas a seguir.
Etapa 1 prendendo os dois pés de prensa com um cilindro hidráulico atrás do
cubo, pressionando o cubo do rolamento.
A etapa 2 puxa o cubo para fora do rolamento.
Os dois pés de prensa (01-00037-020) podem ser encomendados
separadamente para uso em qualquer uma das seguintes ferramentas:
01-00026, 01-00027, 01-00033, 01-00041 e 01-00047. (Usado com cilindro
1090-02-WAL/01-00030*)
*Se a ferramenta for usada com cilindro 01-00030, também é necessário o tubo
de prensa 01-00001-203, não incluso.
(Usado com a placa do cubo 01-00035-001, -002, -003.)

3

2

4

1

Passo 1

Conj. Pés de Pressão 01-00037-020

Contém estas peças:

1. 2 peças 01-00037-001 – Pé de pressão
2. 01-00041-002 – Placa de fixação
3. 2 peças 01-00018-003 – Conj. de parafusos
de botão
4. 2 peças 01-00018-004 – Parafuso

Passo 2

1090-22
Grampo de prensa, semi-eixo
& remoção do cubo
Design durável com três pernas de prensa para remoção
eficiente do cubo de até 22 toneladas. Adequado para veículos/
articulações com superfícies planas atrás do cubo. Também é
possível a prensagem do semi-eixo ao usar o lado de prensagem
nos seguintes cilindros; 1090-02-WAL (22 T) e 01-00030 (18 T).

EM USO

1090-26 Rolamento grande e copo do cubo
Para desmontagem de rolamentos e cubos de roda. Este copo pode ser usado em modelos
nos quais o grampo de prensa padrão (1090-22) não se encaixa. Por exemplo, Volvo S40/V50,
Ford C-Max e Mazda 3. Também alguns modelos da Citroën, Peugeot, Renault e VAG.
Gravando. cilindro 1090-02-WAL/01-00030.

EM USO

Contains these parts:
1. 1090-26-01 - Large press plate, two sided.
2. 1090-26-02 - Large press pipe, two sided.
1
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Geração 1
01-00035 Conjunto universal de rolamentos de roda dianteira e
traseira para carros de passeio
Este conjunto foi desenvolvido para a geração atual e futura de
rolamentos de roda, dianteiros e traseiros. O trabalho é feito diretamente
no veículo economizando muito tempo como resultado, sensores ABS e a
maior parte da suspensão é deixada intocada. O conjunto é também uma
base para vários trabalhos e modelos específicos, fáceis de construir
posteriormente. Todas as peças são desenvolvidas e adaptadas para os
tamanhos atuais de rolamentos e cubos de roda.
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As placas de montagem têm uma função de guia integrada e são de dois
lados para encaixar perfeitamente em rolamentos de roda de 62 – 83 mm Ø.
A capa do rolamento pode acomodar rolamentos de roda de até 92 mm Ø. A
remoção do cubo é feita com ferramentas opcionais para o melhor
funcionamento 01-00037, 01-00041, 1090-22, 1090-26, 1064.
Gravando. Cilindro 1090-02-WAL (22T) e 01-00030 (18T).

15

16

14

13

11

10

4

9

3

EM USO
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Contém estas peças:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

01-00035-001 Prato do cubo, cônico, Ø33,8 mm*
2. 01-00035-002 Prato do cubo, cônico, Ø38,8 mm*
3. 01-00035-003 Prato do cubo, cônico, Ø43,8 mm*
4. 01-00035-004 Prato do cubo, cônico, Ø59,8 mm*
5. 01-00035-010 Prato do rolamento Ø61,8-62,8 mm*
6. 01-00035-011 Prato do rolamento Ø63,8-64,8 mm*
7. 01-00035-012 Prato do rolamento Ø53,8-66,8 mm*
8. 01-00035-013 Prato do rolamentoØ68,8-70,8 mm*

9. 01-00035-014 Prato do rolamentoØ72,5-74,5 mm*
10. 01-00035-015 Prato do rolamento Ø76,5-78,5 mm*
11. 01-00035-016 Prato do rolamentoØ80,8-82,8 mm*
12. 01-00035-020 Cilindro para RolamentoØ93 mm
13. 01-00035-021 Anel Adaptador Ø76,5 mm
14. 01-00035-022 Anel Adaptador Ø82,5 mm
15. 01-00035-030 Tubo de Pressão L=78 mm
16. 1090-20-Suporte Retangular*

*Interior Ø 20,25 mm

"Estas ferramentas fazem realmente o trabalho como prometido. Salvam-nos imenso tempo, gostamos realmente disso.
Os meus empregados têm usado ferramentas Wallmek todos os dias nos últimos 15 anos, estamos muito satisfeitos!"

-Mats Mattsson, Mattssons Bilservice (Mekonomen Auto shop), Suécia

01-00004

Ferramenta para freio de travão

Um novo tipo de ferramenta para o freio que facilita muito a remoção e
reinstalação dos anéis de travamento do rolamento da roda. A ferramenta é
projetada para atender tanto carros ligeiros, veículos comerciais leves e
caminhões. O parafuso de ajuste tem um aperto do Roquete de ¼'' que fornece
energia suficiente para remover facilmente os freios de travamento presos e
enferrujados.
O ângulo de aderência entre as pontas também estará sempre correto,
independentemente do tamanho ou posição do freios . Isso torna a ferramenta
mais segura, mais eficaz e mais fácil de usar do que o alicate comum.
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A ferramenta é fornecida com um total de 3 pares de pontas especialmente
projetadas que podem ser facilmente trocadas, se necessário.
6” para acesso superior.
Acessórios:
01-00004-013 Pino para freio 2,5 mm, 4 peças
01-00004-014 Pino para freio 3 mm, 4 peças
01-00004-015 Pino para freio 3,5 mm, 4 peças

EM USO
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Geração 1

1

01-00036 Fixação de rolamento
ajustável para rolamentos de roda
removidos para dentro

2

Projetado para caber na maioria dos modelos onde o rolamento da
roda é removido em direção ao veículo. Este tipo agora é comum em
modelos mais recentes de várias marcas como; Citroën, Peugeot,
Fiat, Renault, Opel, Mercedes, Kia e Hyundai. O conjunto contém dois
pés de pressão montados em um suporte
(1090-20-M que também estão incluídos no conjunto de rolamentos
da roda).
Os pés de prensa 01-00036-020 podem ser encomendados
separadamente e podem ser usados com o jogo de rolamentos de
roda 01-00035
Cilindro 1090-02-WAL/01-00030.

IN USE

Contém estas peças:
1. 2 peças 01-00036-001 - Fixação de rolamento ajustável
2. 1090-20-M - Suporte

01-00036-020

01-00038 Rolamento de roda e conjunto de
cubo dianteiro/traseiro Audi Q7/VW Touareg/
Porsche Cayenne

2
1

O rolamento da roda é substituído diretamente no carro sem tempo
consumindo desmontagem. Todo o trabalho é feito em cerca de 30 minutos
com este conjunto. As peças são projetadas para proteger o sensor ABS e
outras partes sensíveis. A remoção do cubo é muito fácil
com 01-00037. Remoção do rolamento com 01-00041,
não está incluído no conjunto.
Cilindro 1090-02-WAL/01-00030.

3

5

Contém estas peças:
1. 01-00035-003 - Hub plate, coned, Ø43,8 mm
2. 01-00035-012 - Bearing plate Ø65,8-66,8 mm*
3. 01-00035-030 - Press pipe L=78 mm
4. 1090-20-T21 - Bearing plate Ø92*
5. 1090-20-T22 - Bearing plate Ø95*
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*Ø interno 23 mm

Step 3
IN USE

Step 1
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Step 2

Geração 1
01-00050-100
Jogo de rolamentos de roda dianteiros/traseiros
Land Rover Range Rover com mangas de eixo em
alumínio.

1

4
Contém peças:
1. 01-00050
2. 01-00035-030
3. 01-00035-012
4. 01-00035-003
5. 01-00050-010
6. 1090-20-T22
7. 01-00050-011
Os seguintes modelos da Land Rover e Range Rover têm rolamentos de 1 roda
prensados em cinco tipos diferentes de juntas de alumínio, dianteiras e traseiras:
Land Rover Discovery Sport L494 2013 – 2019,Discovery Sport L550 2019 -,
Discovery 5 L462 2017 -.
Range Rover Sport L494 2013 -, Vogue L405 2012, Evoque L538 2011 -. Velar
L560 2017, Defender L663 2020 -.
Este conjunto foi desenvolvido para uma substituição rápida e sem
problemas destes rolamentos de roda sem danificar as articulações frágeis
diretamente nestes veículos.
Não é necessária a desmontagem demorada da suspensão avançada da
roda.
Mesmo os contatos do sensor ABS permanecem intocados, o tempo total de
trabalho é de apenas 30 minutos. Os rolamentos da roda são fixados com um
anel de retenção na articulação. Tanto o anel de retenção como o rolamento
da roda ficam severamente presos devido à corrosão ao longo do tempo.
Para facilitar a remoção, a pré-tensão pode ser aplicada ao anel de retenção/
anel de retenção com os itens deste conjunto.
Este conjunto evitará trabalhos demorados na prensa de oficina, as
articulações frágeis de alumínio podem ser facilmente danificadas na prensa
de oficina quando os rolamentos estiverem emperrados.
Cilindro recomendado: 1090-02-WAL/01-00030
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01-00050-050

Desmontagem do braço de
suspensão
Range Rover L405, 2013 - ... ; Sport L494, 2014
- ... Discovery 5 L462, 2017 - ...
Defensor L663, 2020 - ...

01-00050-020

01-00050

04-00028-200
Consulte a página de informações 26
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Geração 2
01-00041 Ferramenta compacta para remoção
de rolamentos de roda
Ao todo, a ferramenta agora pesa menos 1 kg e é mais fácil de
ajustar, pois apenas um lado da prensa é usado. Os pés de
pressão forjados mais longos permitem uma remoção
completa dos rolamentos de roda no MB Sprinter e VW Crafter
usando o extrator de cubo/rolamento 01-00045, MB Vito e
Viano usando o extrator de cubo/rolamento 01-00040.

Ferramenta universal para remover o novo tipo de rolamento de roda
compacto, com ou sem anel de travamento. Pressão máxima 22 toneladas. É
ajustável para se adaptar a tamanhos de rolamentos futuros e a todos os
atuais VW Lupo, Polo, Transporter 5 e 6, Touareg, Audi A2, Seat Cordoba e
Skoda Fabia. Volvo V50/S40, V70/S80 e XC60. Ford Focus, C max, Mondeo, SMax e Kuga. Mazda 3 e 5. Landrover Freelander 2. Mercedes Vito e Sprinter.
Mitsubishi Colt, Smart Forfour, Peugeot, Citroen e Toyota com este tipo de
rolamento. Esta ferramenta também pode ser usada como extrator de cubo
na maioria dos outros carros, também BMW. Gravando. cilindro 1090-02WAL/01-00030.

3
2
4

Contains these parts:
1. 2 x 01-00041-001 - Press foot
2. 01-00041-002 - Fixing plate
3. 2 x 01-00018-003 - Knob screw set
4. 2 x 01-00018-004 - Screw

1

EM USO

Jogo Pés de Pressão 01-00041-020

1090-25-10 Patela de
desmontagem cônica (universal)
Patela para remoção de rolamentos de
roda compactos. Adapta-se a todos os
tamanhos. Ø interno 21 milímetros.
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Geração 2
01-00033 Ferramenta compacta para montagem
de rolamentos de roda Método novo e
aprimorado, adaptável com nossa exclusiva
ferramenta de desmontagem 01-00041-020!
Ferramenta universal para montagem do novo tipo de rolamento de
roda compacto, com ou sem freio de travamento. É ajustável para
caber em futuros tamanhos de rolamentos e todos os atuais, VW Lupo,
Polo, Transporter 5 e 6, Audi A2, Seat Cordoba e Skoda Fabia. Volvo
V50/S40, V40, C30, V70/S80 e XC60. Ford Focus,
Cmax, Mondeo, S-Max e Kuga. Mazda 3 e 5. Landrover Freelander 2.
Mercedes Vito e Sprinter. Mitsubishi Colt, Smart Forfour, Peugeot,
Citroen e Toyota com este tipo de rolamento.
Esta ferramenta também pode ser usada em uma prensa de garagem.
Cilindro 1090-02-WAL/01-00030.

3
2
4

1

Jogo Pés de Pressão 01-00033-020
Contém estas peças:

1090-25-11 Placa de retenção
Para montagem de rolamentos de roda compactos
em VW Lupo, Polo 9N e modelos equivalentes em
Audi, Seat e Skoda com 01-00033 ou 1090-25.
Mitsubishi Colt e Smart Forfour. Ø interno 21
milímetros.

1. 2 peças 01-00033-001 – Pé de pressão
2. 01-00041-002 - Placa de fixação
3. 2 peças 01-00018-003 - Conjunto de
parafusos de botão
4. 2 peças 01-00018-004 - Parafuso

1090-25-12 Placa de retenção
Para montagem de rolamentos de roda compactos
nos modelos VW T5/T6 e diesel Touareg com
01-00033 ou 1090-25. Ø interno 20,25 mm.

1090-25-13 Anel de montagem
Para montar rolamentos de roda compactos em Ford
Mondeo, S-Max e Volvo V70 etc. 2007- com 01-00033
ou 1090-25.

1090-25-14 Placa de retenção
Para montar rolamentos de roda compactos em Ford
Mondeo, Volvo V70 etc. 2007-, Ford Focus, Mazda 3 e 5,
Volvo S40/V50 2004- também Ford Focus C-max. S-Max,
Kuga, Freelander 2 com 01-00033 ou 1090-25. Ø interno
20,25 mm.

IN USE

1090-25-15 Anel de montagem
O anel de montagem é necessário para uma montagem
correta do rolamento da roda traseira no Peugeot Expert
(Traveller), Citroen Jumpy (Spacetourer) ou Toyota
Proace (Proace Verso) 2016 –. Para ser usado com a
ferramenta de montagem 01-00033 ou 1090-25.
13

02-00012 Conjunto de rolamentos da roda traseira
Peugeot Expert (Traveller), Citroën Jumpy (Spacetourer),
Toyota Proace (Proace Verso) 2016 - e Opel Vivaro C 2019 O rolamento da roda traseira é substituído diretamente no
carro sem desmontagem demorada. Este rolamento é um
tipo compacto de 92 mm, também chamado de HBU 2.1 ou
geração 2. Esses rolamentos são danificados internamente ao
serem montados incorretamente pressionando o cubo.
Somente a pista externa do rolamento deve ser usada para a
montagem correta. O conjunto foi projetado para remover os
rolamentos mesmo com cubos maciços (sem furo) e montar o
novo rolamento com cubo aberto para o eixo CV.

O anel de montagem 1090-25-15 fornece uma posição
correta em relação ao rolamento durante a montagem. A
maioria das peças do conjunto é usada para todos os outros
rolamentos compactos do mercado. O conjunto também
vem com uma viga de 300 mm M22/20 com porca,
necessária quando se utiliza o cilindro de 18 Ton 01-00030.
Observe que o rolamento precisa ser pressionado duas
vezes com o cilindro de 18 toneladas para uma montagem
correta.
Cilindro 1090-02-WAL/01-00030.
Contém estas peças:

3

1. 01-00041 Ferramenta compacta para desmontagem de
rolamentos de roda
2. 01-00033-020 Conjunto de dois pés de pressão 01-00033-001
3. 01-00040 Extrator de cubo/rolamento
4. 1090-25-10 Placa de desmontagem cônica
5. 1090-25-12 Placa de retenção VW T5
6. 1090-25-15 Anel de fixação Peugot, Citroën e Toyota
7. 1090-32-20 Conjunto de vigas de transporte M20

1

6
4
5
2

7

Desmontagem

EM USO

Montagem
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02-00015 Conjunto de rolamentos da roda dianteira
até 3,5T Mercedes Sprinter (2006 - ), VW Crafter (2006- 2016), Vito
(2004 - ) ou Viano (2004- ) com rolamentos de roda geração 2
3

2

1
Contém estas peças:

5
4

6-16

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

01-00041
01-00033-020
01-00040
01-00045-001
01-00042-003
02-00015-001
02-00015-002
02-00015-003

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

02-00015-004
2x 02-00015-005
02-00015-006
02-00015-007
4x 09-000111
6x 01-00041-005
1090-60-04
04-00022-018

O jogo de rolamentos permite a substituição do rolamento da roda diretamente no veículo com uma
redução significativa do tempo. Não é necessário alinhamento das rodas. Este tipo de rolamento de roda
será danificado por dentro se for aplicada pressão no cubo durante a montagem. Em vez disso, use
01- 00033-020 para alcançar o cubo e aplicar pressão diretamente no rolamento. O conjunto completo
contém várias ferramentas universais para muitos outros trabalhos. Há também dois conjuntos adicionais
menores disponíveis para tornar o conjunto muito econômico. Veja na lista o que está incluído e
necessário para o funcionamento completo. Uma espuma de armazenamento está incluída em todos os
três conjuntos, projetada para caber no carrinho de ferramentas 04-00022. Gravando. cilindro 1090-02WAL/01-00030.

1-02-00015 - Conjunto completo com todas as peças, ver peças no conjunto nº: 1 - 16.
02-00015-010 - Conjunto adicional para uso com ferramentas existentes como 01-00041 (com placa de fixação rosqueada 01-00041-002). 01-00033-020 e
01-00040. Veja as peças no conjunto nº: 4 – 16.

02-00015-015 - Conjunto de luminárias com peças exclusivas para MB Sprinter, Vito e Viano.

Um conjunto de acréscimo econômico quando todas as outras ferramentas já estão em uso. Veja as peças no
conjunto nº: 6 – 16.

02-00015-101 Complemento do rolamento da roda dianteira
para Mercedes Sprinter 4 - 5 T
Versão mais longa do 02-00015-006 para caber na medida CC maior no Mercedes
Sprinter 4-5 T.

CC 196 mm
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3

Geração 3

4

2

01-00026 Ferramenta de desmontagem
Rolamento/cubo da roda aparafusado (4
parafusos)

1

A ferramenta é ajustável e projetada para desmontar rolamentos de roda aparafusados
com guias que normalmente enferrujam nos eixos das rodas. A extração pode ser feita
com um total de 22 toneladas diretamente no veículo, enquanto o cubo também pode
ser desmontado nos casos em que será reutilizado no novo rolamento. Ambos os pés de
pressão têm dois lados diferentes, que são selecionados de acordo com o design do
veículo/rolamento, o ajuste é muito fácil. Projetado e testado na maioria das 4
rolamentos rodas aparafusadas. Frente e traseira em: VW, Audi, Seat, Skoda, Volvo,
Ford, Mazda, Toyota, Mitsubishi etc.
Pés de Pressão 01-00026-001 usado em pares (01-00026-020) e pode ser pedido
separadamente para uso na ferramenta 01-00041 (ferramenta de desmontagem
de rolamento de roda compacto). (Usado com prato de cubo 01-00035-001, -002,
-003, -004.)
Cilindro 1090-02-WAL/01-00030.

Jogo Pés de Pressão
01-00026-020

Contém estas peças:
1. 2 x 01-00026-001 - Pé de Pressão
2. 01-00041-002 - Placa de fixação
3. 2 x 01-00018-003 - Conjunto de
parafusos de botão
4. 2 x 01-00018-004 - Parafuso

01-00027 Ferramenta de desmontagem
3 parafusos aparafusados e alguns 4
parafusos de roda (rolamento/cubo)
A ferramenta é ajustável e projetada para desmontar rolamentos de roda
aparafusados com guias que geralmente enferrujam nos eixos das rodas. A
extração pode ser feita com um total de 22 toneladas diretamente no veículo,
enquanto o cubo também pode ser desmontado nos casos em que será
reutilizado no novo rolamento. Na VW, Audi, Opel, Saab, Toyota etc. Ambos os pés
de pressão têm dois lados diferentes, que são selecionados de acordo com o
design do veículo/rolamento, o ajuste é muito fácil. Projetado e testado na
maioria dos 3 rolamentos de roda aparafusados, dianteiros e traseiros.
O Pé de Pressão 01-00027-001 é usado em pares (01-00027-020) e também
pode ser pedido separadamente para uso em 01-00041 (ferramenta de
desmontagem para rolamentos de roda compactos).
(Usado com placa de cubo 01-00035-001, -002, -003, -004.)
Cilindro 1090-02-WAL/01-00030.

EM USO

3

2

4

1

Jogo Pé de Pressão
01-00027-020

Contém estas peças:
1. 2 x 01-00027-001 - Pé de Pressão
2. 01-00041-002 - Placa de fixação
3. 2 x 01-00018-003 - Conjunto de
parafusos de botão
4. 2 x 01-00018-004 - Parafuso
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EM USO

Geração 3
01-00047 Ferramenta de desmontagem para 4
rolamentos/cubos de roda aparafusados
com protetor de freio desigual

NOVO!
2

A ferramenta é ajustável e projetada para modelos com protetores de freio
irregulares com pequenas superfícies de prensa. Os rolamentos de roda
aparafusados com guia longa geralmente ficam presos devido à corrosão.
Ao pressionar com a ferramenta errada, a junta pode ser danificada ou até
mesmo quebrar. Os seguintes modelos são alguns exemplos de onde esta
ferramenta é muito útil:
Subaru Forester, XV e Outback. Toyota Aygo och Avensis. Citroen C1,
Peugeot 108, Opel Vectra och Zafira, Chrysler Voyager, Hyundai I10 e
muito mais. Esses modelos têm protetores de freio desiguais na
parte traseira devido ao freio de estacionamento/emergência com
freios a tambor.
A desmontagem pode ser feita com até 22 Ton diretamente no carro,
também o cubo pode ser retirado caso precise ser reutilizado no
novo rolamento. Quando o rolamento não tem furo central ou o eixo
cv ainda está no cubo, a ferramenta é usada com a ferramenta cubo/
rolamento 01-00040 e 01-00042 para facilitar a operação. A
ferramenta também pode ser usada com placas de pressão
01-00035-001, -002, -003, -004 no caso de furo central aberto no
rolamento.
Os pés de pressão 01-00047-001 são usados em pares
(01-00047-020).
Cilindro 1090-02-WAL/01-00030.

3

4

1

Press foot set
01-00047-020

Contém estas peças:
1. 2 x 01-00047-001 - Pé de Pressão
2. 01-00041-002 - Placa de fixação
3. 2 x 01-00018-003 - Conjunto de
parafusos de botão
4. 2 x 01-00018-004 - Parafuso

EM USO

"Muitos trabalhos seriam impossíveis sem
estas ferramentas, a velocidade é um
grande bônus. Sem as ferramentas
Wallmek na oficina, a produtividade e a
eficiência seriam menores, simplesmente
mais aborrecimentos! "
-Kjell Andersson, Alvesta Bilservice AB,
Sweden
Os pés da pressão têm acesso às pequenas
superfícies próximas ao rolamento, pressionando a
junta atrás do escudo do freio.
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1

Geração 3
01-00040 Extrator de cubo/rolamento para
roda desmontagem do rolamento 4/5
parafuso 92 - 131 mm
O extrator de cubo/rolamento torna a desmontagem do rolamento possível e fácil
quando o eixo do cubo é sólido ou quando o semi-eixo ainda está no cubo. O
trabalho é feito diretamente no carro sem desmontagem demorada.
O extrator é usado com a ferramenta de desmontagem de rolamentos 01-00026,
01-00027 ou 01-00047 e com um de nossos cilindros hidráulicos de 16 a 22 ton
(carga máxima 18 ton).
Diâmetro do parafuso: 4/5 furado – 92 – 131 mm. Martelo deslizante nº. 1064 pode
ser usado como uma solução manual, então junto com o adaptador RES4029.
Gravando. cilindro 1090-02-WAL/01-00030.

3
2
Contém estas peças:
1. 01-00040-001 - Prato do cubo
2. 01-00040-002 - Veio roscado M22, 90 mm
3. 01-00040-003 - Veio roscado M22, 65 mm

EM USO

NOVO

01-00049 Extrator de cubo/rolamento para
rolamento de roda desmontagem de 5 parafusos 120
– 170 mm
Extrator de cubo/rolamento para SUV, Pickup e vans maiores com 5 cubos aparafusados. Muito útil na Ram
1500, Ford Transit (2014 -) e muito mais. Este modelo maior de 01-00040 facilita muito a desmontagem de
rolamentos aparafusados com furo central bloqueado ou com o eixo ainda no cubo. Caso o cubo seja
desmontado separadamente, o extrator do rolamento
01-00042-B é usado para retirar a carcaça do mancal emperrada. O trabalho é feito diretamente no
veículo com o mínimo de desmontagem demorada. Para ser usado com as seguintes ferramentas de
desmontagem: 01-00026, 01-00027, 01-00046 ou 01-00047 e com cilindros hidráulicos de 18–22 ton
(carga máxima 32 ton).
Diâmetro do parafuso: 5 parafusos – 120 – 170 mm. O martelo deslizante nº 1064 também pode ser
usado como solução manual com viga móvel nº: RES4029.
Cilindro 1090-02-WAL/01-00030.

!

1

3
2

Contém estas peças:
1. 01-00049-001 - Prato do cubo
2. 01-00040-002 - Veio roscado M22, 90 mm
3. 01-00040-003 - Veio roscado M22, 65 mm

Desmontagem do
rolamento Ram 1500
(cubo com 5 parafusos)
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NOVO D

Geração 3
01-00042-B Extrator de rolamento de roda para
3 – 4 rolamentos aparafusados com cubos
removidos
Adequado para VW, Audi, Seat, Skoda, Subaru,
Mitsubishi, Ford, GM, Dodge/Ram e.t.c.

ESIGN
1

Os rolamentos aparafusados podem ser enferrujados e presos no alumínio
ou junta de aço. Em muitos casos, o hub antigo precisa ser
reutilizado no novo rolamento e deve ser desmontado.
Esta ferramenta foi desenvolvida para trabalhos de economia de tempo
diretamente no carro, na maioria dos casos também com o semi-eixo ainda no
cubo.
A ferramenta de cubo/rolamento 01-00040 ou a nova 01-00049 é usada
(não incluído) ao remover o hub.
Usando os parafusos do rolamento antigo e as quatro arruelas
do conjunto a placa de fixação é fixada ao rolamento.
Ferramenta de desmontagem 01-00026, 01-00047 (4 parafusos) ou 01-00027
(parafuso 3-4) é usado como acessório de pressão ao pressionar o
rolamento preso. O trabalho é feito com um de nossos cilindros de
18 – 22 ton (pressão máxima 18 ton).
O martelo deslizante 1064 também pode ser usado como manual
solução com travessa RES4029.
Cilindro 1090-02-WAL/01-00030.

2

3

Contém estas peças:
1. 01-00042-101 - Prato extrator de rolamento
2. 4 peças 01-00042-102 - Patela de ajuste
3. 01-00042-003 - Veio roscado M22, 121 mm

EM USO

01-00042-010 Conjunto de parafusos Rolamento
da roda traseira Subaru
Remoção do rolamento da roda traseira no Subaru com
01-00042 requer parafusos de rolamento mais longos.
Os parafusos do conjunto (4 psc) são M12×1,25×100 mm
e se encaixam na rosca dos porta-mancais.
As arruelas em 01-00042 são usadas com o lado plano
voltado para a cabeça do parafuso.
Modelos de ajuste: Legacy, Impreza, Forester, Outback,
XV etc.

IN USE
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Ferramentas de rolamento de roda e eixo CV para 6-8
aparafusadas
hubs, SUV e Pickup.
Caminhões Mitsubishi, Toyota, Nissan, Mazda, Dodge, Chevrolet, GMC, Ford (4×4)
classe 1-3.
1

01-00046-300 Conjunto de rolamentos de roda universal
para cubos 6-8 aparafusados, 4×4. 01-00046, -45 e
44-030 em espuma
Um conjunto de ferramentas combinadas para prensar eixos CV e rolamentos
de roda corroídos em Pick-ups e SUVs 150-350, 1500-3500 com 6 - 8 cubos
aparafusados com diâmetro de parafuso de até 180 mm. As ferramentas
reduzem consideravelmente o tempo de trabalho ao trabalhar em marcas
como Mitsubishi, Toyota, Nissan, Mazda, Dodge, Chevrolet, GMC, Ford (4×4)
etc.
Os rolamentos de roda com ou sem furo central ou com o eixo CV
ainda no cubo são removidos diretamente do veículo sem danificar a
articulação/fuso.
Entregue com espuma para armazenamento.
As ferramentas são usadas com cilindro hidráulico 01-00030 (18T)
ou 1090-02-02 (22T).

3
2

Contém estas peças:

4

1. 01-00046 – Ferramenta de desmontagem para rolamentos aparafusados
3/4
2. 01-00045 – Cubo/ferramenta de rolamento 6/8 parafuso
3. 01-00044-030 – Conjunto de 2 pés de pressão inc. parafusos e
arruelas
4. 04-00022-015 – Espuma para gaveta 15

01-00044 Eixo, ferramenta de junta
homocinética 6/8 parafuso
Ferramenta ajustável para prensagem eficiente do semi-eixo para cubos de 6 e
8 parafusos. O design da placa de fixação ajustável em combinação com as
tampas dos pés de pressão
Padrão do parafuso: 6 parafusos 114 – 140 mm e 8 parafusos 165 – 180 mm.
Mitsubishi, Toyota, Nissan, Mazda, Dodge, Chevrolet,
GMC Ford (4x4) etc.
A ferramenta permite uma força de pressão de 22 toneladas em combinação
com o martelamento ao pressionar um semi-eixo enferrujado ou colado. A
função de martelamento especial cria um efeito/força de 3,5 vezes, o
aquecimento das peças do carro pode ser evitado totalmente. Os parafusos ou
femeas da roda do veículo são usados para aparafusar a ferramenta no cubo.
O conjunto de pés de pressão 01-00044-030 pode ser encomendado
separadamente para uso nas seguintes ferramentas (com a placa de fixação
atualizada 01-00041-002); 01-00041, 01-00026, 01-00027, 01-00033 e 01-00037.
Cilindro 1090-02-WAL/01-00030.

5

2

3

4
1

IN USE

Contém estas peças:
1.
2.
3.
4.
5.
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2 peças 01-00044-001 - Pés de pressão
01-00041-002 - Placa de fixação Rosca de 1 ½”
2 peças 01-00041-003 - Placa deslizante
2 peças 01-00018-004 - Parafuso
4 peças 01-00041-005 - Parafuso M14×45 10,9

01-00044-030

01-00045 Extrator de cubo/rolamento para cubos
de 6 a 8 parafusos
Uma ferramenta de solução de problemas para remover a roda aparafusada
unidades de rolamento/cubo que estão enferrujadas e presas na roda
junta. Na maioria dos casos, o semi-eixo pode permanecer no cubo
quando o rolamento é puxado para fora. Isso economiza muito tempo e
é, em muitos casos, uma obrigação ao trabalhar com a Mitsubishi, Toyota,
Nissan, Mazda, Dodge, Chevrolet, GMC Ford (4x4) etc.
Desmontagem, aquecimento e martelamento demorados
pode ser evitado por completo.
A ferramenta é aparafusada ao cubo com parafusos 6/8 usando os
parafusos/porcas da roda do carro. O cubo é então retirado usando um
extrator de rolamento 01-00046 diretamente do carro sem desmontagem
extra. O rolamento é retirado de forma rápida e fácil com até 22
toneladas.
Diâmetro do parafuso:
6 parafusos 111,5 – 142,5 mm, 8 parafusos 162,5 – 182,5 mm.
As vigas de carro M22 no conjunto conectam a ferramenta a qualquer
dos seguintes cilindros; 01-00030 ou 1090-02-WAL.

3

1

2

01-00046

Contém estas peças:
1. 01-00045-001 - Parafuso 6/8 da placa do cubo
2. 01-00040-002 - Veio roscado M22, 90 mm
3. 01-00042-003 - Veio roscado M22. 10,9, 121
milímetros

EM USO

01-00046 Ferramenta de desmontagem para rolamentos de
roda de 3 e 4 parafusos em modelos SUV/US com parafusos
de 6 e 8 rodas

2

3
4

Rolamentos de roda aparafusados com encaixes mais profundos em alumínio ou
juntas de rodas de aço são muitas vezes apreendidas com ferrugem após
alguns anos. Em vez de destruir as peças aquecendo e martelando ou
rachando-as na prensa de oficina, o rolamento pode ser pressionado de
forma rápida e fácil diretamente no veículo com esta nova ferramenta de
desmontagem. Pode ser usado apenas com um cilindro hidráulico
quando o semi-eixo é removido. Também pode ser usado com uma placa
de cubo especial 01-00045 quando o semi-eixo ainda está localizado no
cubo.

1

Isso economizará muito tempo e, em muitos casos, é obrigatório (Dodge,
Chevrolet, GMC e Ford Pickup).
O design dos pés de prensa permite o acesso em ambos os rolamentos de
roda 3 e 4 aparafusados em SUVs e picapes (Mitsubishi, Toyota, Nissan,
Mazda, Dodge, Chevrolet, GMC Ford (4x4) etc) A placa de fixação ajustável
em combinação com o design dos pés da prensa permitem remover até
os cubos maiores, com até Ø 245 mm.
Os dois pés de prensa também podem ser encomendados como um par
em conjunto;
01-00046-020.
Cilindro 1090-02-WAL/01-00030.

01-00046-020
Contém estas peças:
1. 2 peças 01-00046-001 - Pé de pressão
2. 01-00041-002 - Placa de fixação
3. 2 peças 01-00018-003 - Conjunto de
parafusos de botão
4. 2 peças 01-00018-004 - Parafuso

01-00045

EM USO
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1090-30 Ferramenta de eixo de 4 e 5
furos
Esta ferramenta foi especialmente desenvolvida para prensar semi-eixos
enferrujados e colados diretamente no carro. Este trabalho leva apenas 5
min.
Os furos para os parafusos das rodas são ovais para caber em quase
todos os carros ligeiros com cubos de 4 e 5 furos. Com este equipamento
você evita o aquecimento, rachadura do semi-eixo ou danos a outras
peças. Aparafuse o cubo usando os parafusos das rodas do próprio carro,
prenda o cilindro, comece a pressionar e, para potência extra, encaixe
um soquete de perfuração 1086-6 e, em seguida, martele-o. A
ferramenta também pode ser usada para puxar cubos de roda com
ferramenta de impacto 1064 e adaptador 1068.
Cilindro 1090-02-WAL/01-00030.
Diâmetro do parafuso 4 furos – 92-120 mm / 5 furos – 98-131 mm.
Para 6/8 aparafusado; consulte a página 26, part.no. 01-00044.

IN USE

Contém estas peças:
1. 1090-30-4 - Ferramenta de eixo, 4 furos
2. 1090-30-5 - Ferramenta de eixo, 5 furos

1
2

1064 Ferramenta de golpear
5,2kg
Martelo deslizante ergonômico com 5,2 kg de peso. Fácil
de obter essa força extra por causa da alça montada na
lateral. Muito útil para remover o cubo e o disco de freio ao
mesmo tempo. Para uso com conjunto de cubos 1066 ou
adaptador 1068 para nossa ferramenta de semi-eixo
1090-30.

Adaptador 1068 de 1064 a 1090-30
Adaptador para utilização da ferramenta de percussão 1064 com
ferramenta de semi-eixo 1090-30 para remoção de cubos de roda.

1066 Eixo definido para 1064,
desmontagem
Conjunto para remoção do cubo com ferramenta de percussão
1064.

Contém estas peças:
1. 1090-20-02 - Placa do cubo 32mm*
2. 1090-20-04 - Placa do cubo 40mm*
3. 1090-20-06 - Placa do cubo 45mm*
4. 1090-20-08 - Placa do cubo 52mm*
5. RES4024 - Femea flangeada M18
6. RES4030 - Veio roscado M18, 150mm

*Inner Ø 20,25 mm
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6

5

1

2

3

4

1091-28 Ferramenta de eixo de eixo, 5
furos,veículos comerciais leves
Esta ferramenta foi especialmente desenvolvida para prensar semi-eixos
enferrujados e colados diretamente no veículo. Este trabalho leva apenas 5
min. Os furos para os parafusos das rodas são ovais para caber em todos os
veículos comerciais leves com cubos de 5 furos. Com este equipamento
você evita aquecimento, rachadura do semi-eixo ou danos a outras peças.
Aparafuse ao cubo usando os parafusos das rodas do próprio carro, monte
o cilindro, comece a pressionar e para potência extra coloque um
soquete 1086-6 e, em seguida, bata com um martelo
Parafuso Ø119-172 mm.
Incluído no conjunto 1091-15 e 02-00008.
Cilindro 03-00028.

EM USO

04-00007-001 Femea de parafuso
especial M16×1,5
Projetado para ser usado com a ferramenta de semi-eixo 1091-28 ao
pressionar eixos ou rolamentos de roda traseira. Compatível com Peugeot
Boxer, Citroën Jumper, Fiat Ducato, Renault Master e muito mais.
(5 peças necessárias).

04-00007-004 Femea especial
M14×2
Projetado para ser usado com a ferramenta de semi-eixo
1091-28 ao pressionar eixos ou rolamentos de roda traseira.
Compatível com Ford Transit. (5 peças necessárias).
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01-00048 Extrator de disco/rotor de travão Ø260 - 330 mm (10 - 13'')
Discos/rotores de travão enferrujados e presos são um problema muito comum em muitos modelos de carros. O martelamento pesado é frequentemente usado
para tirar o disco/rotor do cubo. Isso é devastador para o rolamento da roda e outras peças sensíveis na suspensão da roda, às vezes até acionando e acionando
airbags.
Este novo extrator puxará com segurança e eficácia o disco/rotor com Ø260 – 330 mm (10 – 13”) para fora do cubo com até 22 Ton. Nenhum dano no rolamento da
roda ou outras peças sensíveis, rápido, fácil e seguro. A alta força é distribuída uniformemente em quatro posições para minimizar o risco de rachaduras no disco/
rotor. Se o disco/rotor travar, a guia do cubo do disco/rotor restante pode ser cortada pela máquina.
Caso a placa de fixação 01-00041-002 já esteja disponível em outras ferramentas, 01-00048-030 (Ver peças no conjunto pos 3 – 8) pode ser usado para uma função
completa. A espuma de armazenamento está incluída em ambos os conjuntos.

Cilindro 1090-02-WAL/01-00030.

6
1

Contém estas peças:
1. 01-00041-002 - Placa de fixação
2. 2º 01-00018-004 - Parafuso
3. 4º 01-00048-001 - Braço extrator
4. 2º 01-00048-002 - Placa de fixação
5. 2º 01-00041-003 - Placa deslizante
6. 8º 01-00041-005 - Parafuso M14x45
7. 04-00028-011 - Cinta de segurança
8. 04-00023-005 - Espuma

5

3

4

2

7

8

01-00048-030
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01-00048-100
Conjunto de extensão disco/rotor do freio
Até 22 Ton, max Ø390 mm (15,35'')

In use with
01-00048

Este conjunto adicional é usado com o extrator de disco/rotor de travão 01-00048. Prensa discos/rotores até Ø 390 mm (15,35”) sem destruir os rolamentos da roda
mesmo quando o disco/rotor é superior a 330 mm.
A necessidade pode ser vista em modelos de alto desempenho da Volvo, BMW, MB, Porsche, Tesla e muito mais.
Também na frente e atrás nas pickups americanas 150 – 350 e 1500 – 3500, Dodge, Chevrolet, GMC e Ford.

01-00048-031 Placa de prensagem Iveco Daily +3,5 T
Ao pressionar o disco/rotor do travão do cubo no Iveco Daily +3,5 T, a
pressão no eixo pode danificar o rolamento da roda. A placa de pressão é
usada como distância para possibilitar a prensagem de 4 dos 9 parafusos
do disco de freio quando eles são rosqueados no cubo. A força de pressão
total não afetará o eixo ou danificará o rolamento da roda, os parafusos
transferirão a potência e pressionarão com segurança o disco/rotor do freio
da unidade do cubo.

1011 Manivela para disco de freio
Manivela para girar o disco de travão ao usar o raspador 1012 para limpar
a borda externa da ferrugem.

1012 Raspador para disco de travão

1012

Raspador para limpar a borda externa dos discos de travão e a posição
das pastilhas de travão da ferrugem. Também é possível usar a manivela
1011 para girar o disco ao limpar-lo.

1011
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04-00028-200 Ferramenta de articulação esférica
hidráulica Land Rover
8,8 T, 37 – 57 mm, projetado para Land Rover L405, L462, L494 e
L663
Os braços de suspensão e a extremidade do tirante nesses modelos às vezes ficam extremamente presos na junta.
A ferramenta é projetada para evitar que o casquilho de aço seja pressionado e, ao mesmo tempo, pressione o encaixe cônico para fora.
Muitas vezes, o efeito de martelo de 8,8 toneladas e extra é necessário durante a pressão máxima. Esta ferramenta economiza tempo e evita qualquer
dano em peças sensíveis, como a rosca da junta esférica e a junta de alumínio.

Ø37 mm
Ø57 mm

A ferramenta está equipada e adaptada para
trabalhos nos seguintes modelos Land
Rover:
Range Rover L405, 2013- ...
Descoberta 5 L462, 2017- ...
Range Rover Sport L494, 2014- ...
Defensor L663, 2020- ...

26

4

01-00024 Conjunto de
montagem para Eixos de
transmissão BMW, hidráulicos

2

O eixo de acionamento é facilmente montado usando um
cilindro hidráulico de 8,5 toneladas que puxa o eixo para a
posição correta.
Adaptadores de aço de alta resistência para os eixos com
roscas M24x1.5 e M27x1.5 estão incluídos no conjunto,
também disponíveis como acessórios.

5

1

Contém estas peças:
1.
2.
3.
4.
5.

3

01-00024-001 Adaptador para M24x1,5
01-00024-002 Adaptador para M27x1,5
RES4027 Veio roscado M22, 250 mm
01-00001-203 Tubo de pressão 44,7 mm
03-00015 Cilindro hidráulico 8,5 ton

EM USO

01-00024-010 Conjunto de
montagem para Eixos de
transmissão BMW, manual

4

O eixo de acionamento é montado manualmente usando uma
viga e porca M22 que puxa o eixo para a posição correta.
Adaptadores de aço de alta resistência para os eixos com
roscas M24x1.5 e M27x1.5 estão incluídos no conjunto,
também disponíveis como acessórios.

2

6

5

1

Contém estas peças:
3

EM USO
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Conjuntos de rolamentos de roda para veículoscomerciais
leves
Consulte cada conjunto para o cilindro recomendado.

NEW!

02-00013 Jogo de rolamentos de roda,
dianteiros

Peugeot Boxer, Citroën Jumper, Fiat Ducato 2007 Ram Promaster 1500 - 3500
O rolamento da roda é substituído diretamente no carro com o mínimo de
desmontagem. A maioria dos rolamentos e cubos nestes chassis estão
extremamente presos, eles geralmente precisam da potência de 32 toneladas
combinada com a força de perfuração para serem separados. Os modelos de capa
do conjunto de 2007 e mais recentes. Este conjunto pode ser facilmente
complementado com o conjunto de rolamentos traseiro 02-00014.
Cilindro 03-00028.

1
2

3

Contém estas peças:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

02-00011-002 - Tubo de pressão
1091-17-02 - Placa de prensagem
1091-18 - Pressione o anel
1091-17-06 - Suporte
1091-17-05 - Placa de rolamento
1091-17-04 - Placa de rolamento
1091-17-07 - Placa do cubo
1091-17-09 - Placa do cubo
1091-17-08 - Tubo de pressão

4

5

02-00014 Jogo de rolamentos de roda,
traseiro

6

7

8

NEW!

Peugeot Boxer, Citroën Jumper, Fiat Ducato 2002 Ram Promaster 1500 - 3500
Este conjunto foi desenvolvido para remoção e substituição eficiente e potente do
rolamento da roda traseira. Esses modelos geralmente têm problemas com
rolamentos presos e enferrujados no pino do eixo traseiro. Isso normalmente torna o
trabalho muito complicado sem ferramentas especiais. Com este conjunto em
combinação com o cilindro de 32 toneladas com função de martelar, o trabalho será
feito de forma rápida e fácil diretamente no veículo. As peças do conjunto de
rolamentos dianteiro 02-00013 precisam ser usadas com este conjunto, 1091-17-04 e
1091-17-07. A ferramenta de eixo de 5 furos 1091-28 também se encaixa na maioria
dos veículos comerciais leves com pinos de 5 rodas.
Cilindro 03-00028.

Contém estas peças:
1. 1091-28 - Ferramenta de eixo,
5 furos
2. 1090-15-B - Anel de pressão
3. 1091-15-01 - Anel adaptador
2
1

1091-17-01 - Anel de Pressão

1091-17-03 - Tubo de pressão

Para ser usado em combinação com
02-00013 e 1091-17-03 para
desmontagem do cubo dianteiro e
rolamentos de roda em carros a partir
de 2007.
Cilindro recomendado: 03-00028.

Para ser usado em combinação com 02-00013 e
1091-17-01 para desmontagem do cubo dianteiro e
rolamentos de roda em carros de 2007 e anteriores.

Peugeot Boxer, Citroën Jumper, Fiat Ducato 2007
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Peugeot Boxer, Citroën Jumper, Fiat
Ducato - 2007

Cilindro recomendado: 03-00028.

3

9

1091-10 Jogo de rolamentos de roda,
dianteiros Ford Transit 2000 -

EM USO

O rolamento da roda é substituído diretamente no carro com o mínimo de
desmontagem. Também possibilita a troca de um disco de travão sem
desmontar o rolamento da roda.
O conjunto abrange os dois tamanhos de Ford Transit, 78 mm and 87,5
mm.
Cilindro 03-00028.

2

Contém estas peças:
1. 1. 1090-26-01 - Placa de pressão grande, dupla face
2. 2. 1090-26-02 - Tubo de prensagem grande
3. 3. 1091-10-04 - Placa do cubo*
4. 4. 1091-11 - Ferramenta de cubo
5. 5. 1091-17-04 - Placa de mancal*
6. 6. 1091-17-08 - Tubo de pressão
Observe que 1090-26-01 e 1090-26-02 existem como kit
próprio 1090-26.

4
6

5

*Interior Ø 23 mm

1
3

02-00008 Jogo de rolamentos da roda traseira
Ford Transit
Conjunto extrator para rolamento de roda traseira Ford Transit. A ferramenta também
pode ser usada
na frente ao pressionar os semi-eixos do cubo.
As porcas do conjunto são feitas especialmente para encaixar na rosca Ford Transit
M14×2.
O extrator pode ser instalado na maioria dos cubos de cinco furos, com outras porcas
ou originais. Gravando. cilindro 03-00028.

1

Contém estas peças:

2

EM USO

1. 5 peças 04-00007-004 - Porcas especiais M14×2
2. 1091-28 - Ferramenta de eixo, 5 furos, furgão
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02-00011 Conjunto de rolamentos de roda
Iveco Daily 35 2014 –
Este conjunto permite substituir o rolamento diretamente
no veículo com pressão de até 32 toneladas, tempo total de apenas 30 – 40 min.
Sensores ABS, juntas esféricas etc. são deixados intocados com o uso de um cilindro
hidráulico. O anel de pressão especialmente projetado que é montado atrás do
cubo evita qualquer dano grave ou flexão na articulação da roda durante a remoção
do cubo. O conjunto também pode preparar o anel de trava antes de remover o
cubo. Este conjunto também pode ser usado em uma prensa hidráulica de
garagem.
Cilindro 03-00028.

EM USO

2

Contém estas peças:
1. 02-00011-001 - Toque de
imprensa
2. 02-00011-002 - Tubo de
pressão
3. 02-00011-003 - Placa de
prensagem
4. 02-00011-004 - Placa do cubo

5.
6.
7.
8.

02-00011-005 - Soquete de
rolamento
1091-17-02 - Placa de prensagem
1091-17-05 - Placa de rolamento
1091-17-08 - Tubo de pressão

6

7

1

3

5

4
8

03-00041 Extrator de cubo (111 mm) IVECO Daily
35 - 70

1

Esta ferramenta abre a possibilidade de remover o cubo do
eixo, mesmo que esteja muito enferrujado e emperrado.
Este método simplifica e minimiza severamente o tempo de trabalho
ao substituir os rolamentos da roda dianteira. Não há necessidade de corte
o cubo ou estalando a junta na prensa da oficina.
Compatível com modelos de 2005 - ... com 9 furos no disco de travão/rotor.
9 parafusos hexagonais para remoção segura estão incluídos no
conjunto. A ferramenta é utilizada com cilindro hidráulico
03-00028 (32 ton).

2
3
Contém estas peças:

EM USO

1. 03-00041-001 - Extrator do cubo
2. 9x 09-000145 - Parafuso M14x55, 10,9
3. RES 1090-01-09 - Pé de pressão

1091-27 Extrator de cubo para Iveco Daily
29-50
Ferramenta para remover o rolamento/cubo da roda nos modelos Iveco Daily
29-50. Até 2013.
Cilindro 1090-02-WAL/01-00030.

3

Contém estas peças:
1. 1091-27-01 - Placa
2. 3 peças 1091-18-03 - Parafuso
M14x40
3. 3 peças 09-401014000 - Porca M14
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1
EM USO

2

1091-22 Jogo de rolamentos de roda, dianteiros
Renault Trafic, Opel Vivaro 2002- & Nissan Primastar

7

Conjunto para substituição dos rolamentos das rodas dianteiras. O rolamento da roda
é substituído diretamente no carro com desmontagem mínima.
Cilindro 1090-02-WAL/03-00028/01-00030.

6

Contém estas peças:
1. 1090-20-M - Suporte*
2. 1090-20-R1 - Tubo de pressão
3. 1090-20-T18 - Placa de rolamento 82,9mm*
4. 1090-20-T20 - Placa de rolamento 87,8mm*
5. 1091-10-04 - Placa do cubo**
6. 1091-17-02 - Placa de prensagem
7. 1091-17-03 - Tubo de pressão
8. 1091-22-01 - Placa de rolamento 57mm**

3

2

4
5
1

8

EM USO

*Interior Ø 20,25 mm ** Interior Ø 23 mm

1091-23 Jogo de rolamentos de roda, dianteiros

Renault Master, Opel Movano 2003-2010 & Nissan Interstar
Conjunto para substituição dos rolamentos das rodas dianteiras.
O rolamento da roda é substituído diretamente no carro com o
mínimo de desmontagem. Cilindro 03-00028.

3
Contém estas peças:
1. 1091-10-04 - Placa do cubo*
2. 1091-17-02 - Placa de prensagem
3. 1091-17-03 - Tubo de pressão
4. 1091-17-04 - Placa de prensar*
5. 1091-17-08 - Tubo de pressão
6. 1091-23-01 - Toque de imprensa
7. 1091-23-02 - Taça de rolamento
8. 1091-23-03 - Placa de prensa*
9. 1091-23-04 - Placa de prensar*

*Interioe Ø 23 mm

IN USE

6

2

8

9

4

5

1

7

02-00010 Conjunto de rolamentos da roda dianteira

IN USE

Renault Master Nissan NV400 & Opel Movano 2010 -

Conjunto para substituição dos rolamentos das rodas dianteiras. O rolamento da roda
é substituído diretamente no carro com o mínimo de desmontagem.
Se o conjunto anterior 1091-23 estiver em uso, apenas 02-00010-001
e 1091-18 é necessário para modelos após 2010.
Cilindro 03-00028.

7

Contém estas peças:
1. 02-00010-001 - Soquete de
Pressão
2. 1091-10-04 - Placa do cubo*
3. 1091-17-02 - Placa de
prensagem
4. 1091-17-03 - Tubo de pressão
5. 1091-17-04 - Placa de prensa*
6. 1091-17-08 - Tubo de pressão
7. 1091-18 - Pressione o anel
8. 1091-23-03 - Placa de prensa*

*Interior Ø 23 mm

3

4

2

6
8

5

1
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NOVO!
02-00020 Conjunto de rolamentos dianteiros Conjunto básico comercial leve
O rolamento da roda é substituído diretamente no carro com o mínimo de desmontagem.
A maioria dos rolamentos e cubos desses chassis estão enferrujados e emperrados, muitas vezes eles precisam da potência de 32 toneladas
combinada com força de punção para serem separados. O conjunto abrange os seguintes modelos: Citroën Jumper, Fiat Ducato e Peugeot Boxer de
2007 e posteriores, Renault Master Nissan NV400 e Opel Movano 2010 e posteriores, Ford Transit de 2000 e Ram Promaster 1500 - 3500. Est.tempo: 30
- 40 min/lado.
Cilindro 03-00028.

2

4

3

1

9

11

10

7
8
5

6

15

12

13

Contém estas peças:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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02-00010-001 - Tomada de pressão
02-00011-002 - Tubo de pressão
1091-17-02 - Placa de prensagem
1091-18 - Pressione o anel
1091-17-04 - Placa de rolamento
1091-17-05 - Placa de rolamento
1091-17-06 - Titular
1091-17-07 - Placa do cubo
1091-17-08 - Tubo de pressão
1091-17-09 - Placa do cubo
1091-23-03 - Placa de prensagem
1090-26-01 - Placa de prensar grande, dupla face
1090-26-02 -Tubo de prensa grande
1091-11 - Ferramenta de cubo
1091-10-04 - Placa de cubo

14

Peças de 20-00020 usadas em:
Ford Transit

1091-10

Peugeot Boxer, Citroen Jumper, Fiat Ducato, Ram Promaster

02-00013

Renault Master, Opel Movano, Nissan Interstar

02-00010

O conjunto 02-00020 pode ser facilmente atualizado para caber também:
Rolamento da roda traseira no Citroën Jumper, Fiat Ducato, Peugeot Boxer e Ford Transit com conjunto: 02-00014, 5x 04-00007-004.

02-00014

04-00007-004 (x5)
Rolamento da roda dianteira no Iveco Daily 35 de 2014 Com itens:
02-00011-001, 02-00011-003, 02-00011-004, 02-00011-005.

02-00011-001

-005

-003

-004
33

1

04-00024 Extrator hidráulico de junta esférica
Novo design exclusivo e função para remover os parafusos cônicos em carros
de passeio e veículos comerciais leves com facilidade. A ferramenta foi
desenvolvida para as novas suspensões dianteiras com parafusos cônicos
mais longos, muitas vezes montados em cones de alumínio.
Esses encaixes ficam mais duros e também são mais frágeis do que as
versões de aço mais antigas. A ferramenta de prensagem tem duas alturas
diferentes para escolher, 61 ou 73 mm. Curso 25 mm.
A ferramenta bigorna tem dois tamanhos de abertura diferentes, 26 ou 32
mm.
Ambas as ferramentas podem mudar de posição para acesso superior em
áreas apertadas da suspensão da roda. As prensas hidráulicas do cilindro
4,5 Toneladas e garante uma remoção segura e sem problemas.
Para aumentar ainda mais a segurança, a ferramenta é fornecida com uma
cinta de segurança. Isso evitará que a ferramenta caia durante a operação.
A ferramenta é usada com uma bomba hidráulica de 700 bar 1030 ou 1036.

2

5
4
Contém estas partes:

1. 04-00024-021 – Ferramenta de
prensa
2. 04-00024-022 – Ferramenta
bigorna
3. 04-00024-020 – Anel de distância
4. 04-00024-011 – Cinta de
segurança
5. RES4305 - Nippel Cejn 1/8"

3

Remoção e montagem dos pinos das rodas.
Evite martelar ao substituir os prisioneiros das rodas, o que danificaria o interior do
rolamento. Os pinos podem ser facilmente substituídos com este novo extrator de
junta esférica.

04-00024-050 Conjunto de adaptadores de suporte M10/M12
Esses adaptadores de suporte são, em muitos casos, necessários para evitar danos ou entortar eixos finos e longos que ficam presos no cone de alumínio. Os adaptadores
também protegerão a área frágil da extremidade da rosca ao redor do encaixe torx ou hexagonal. Este conjunto abrange os novos modelos Volvo com mangas de eixo
de alumínio e juntas esféricas ou de direção, Volvo V, S e XC 40 – 90.

1

34

2

Contém estas peças:
1. 04-00024-051 - Volvo XC40 2017 - ... - M10×1,5×27,5mm
2. 04-00024-052 - Volvo V, S & XC60 - 90 2016 - ... - M12×1,75×19mm

04-00024-023 Ferramenta de prensar com pinos
Desenvolvido para a prensagem de rótulas e terminais de tirantes que são travados com um parafuso em vez de uma porca e eixo cônico. Estes podem ser
apreendidos e precisam ser pressionados. A ferramenta de pressão pode ser montada no cilindro ou na parte superior, dependendo da acessibilidade do veículo. Os
dois comprimentos diferentes dos pinos (10 e 20 mm) aumentam a flexibilidade e o acesso no veículo.
Os pinos são substituíveis se necessário, 04-00024-103 (10 mm), 04-00024-104 (20 mm).

04-00024-024 Ferramenta de bigorna para pinos de junta esférica extralongos
Desenvolvido para prensar pinos de rótula extra-longa acima de 72 mm. Chevrolet e GMC são alguns dos fabricantes que usam pinos mais longos em SUVs e caminhões
maiores. A porca é afrouxada algumas voltas e são usadas como suporte de prensa para o anel de prensa neste conjunto. O conjunto também contém uma ferramenta de
bigorna extra para ser usada com 04-00024, ferramenta de articulação esférica hidráulica.

1
2

Contém estas peças:
1. 04-00024-022
2. 04-00024-110

03-00014-001 Hydraulic ball-joint puller
Grampo de pressão para remoção de juntas esféricas
em veículos comerciais leves – MB Sprinter/ VW Crafter / Ford Transit.
O grampo é especialmente projetado para caber na maioria das juntas esféricas
em veículos comerciais leves do mercado.
Usado com cilindro de 8,5 toneladas 03-00015.

03-00030

72

40
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Conjuntos de juntas esféricas e buchas
Usado com bloco de prensa 1090-60 e cilindro hidráulico 1090-03, 01-00030 ou 1090-02-WAL.

1090-60 Bloco de Pressão
Bloco de prensa forte e flexível para substituição
de juntas esféricas, buchas e muito mais. Também pode
ser equipado com 1090-60-05 (lado aberto) para se
tornar um 1090-69.

1

3
Consiste em:
1. 1090-60-01 - Placa com rosca
2. 1090-60-02 - Placa sem rosca
3. 2 peças 1090-60-03 - Haste de suporte
4. 4 peças 1090-60-04 - Parafuso M16x40mm

2

EM U

61-01

61-02

61-03

62-01

62-02

62-03

62-08

64-01

66-01

66-04

66-05

66-06

66-07

66-08

66-09

66-10

68-01

68-02

66-03

Especificações de marca para ferramentas de junta esférica
Modelo de carro

Nº da peça

BMW E30, E36 (interior)

1090-62-01, 1090-62-02, 1090-62-03

BMW E36 exterior

1090-61-01, 1090-61-02, 1090-61-03

MB 124

1090-62-01, 1090-62-02, 1090-64-01

MB Sprinter

1090-66-01, 1090-66-03

MB Sprinter 2007-

1090-66-08, 1090-66-09, 1090-66-10

Desmontagem do braço de suspensão

Dacia Logan I (2006-2013),
1090-62-01, 1090-68-01, 1090-68-02
Renault Clio III (2006-2013),
Renault Grand Scenic I (2003-2009), Renault Laguna I, Renault Megane II,
Renault Modus (2005-2013), Renault Senic II
1090-66-04, 1090-66-06
1090-62-08, 1090-66-04, 1090-66-05
VW T4

1090-66-01, 1090-66-04

VW LT 35

1090-66-01, 1090-66-03

VW Crafter

1090-66-08, 1090-66-09, 1090-66-10

Hyundai Trajet, Santa Fe

1090-66-05, 1090-66-07, 1090-68-01
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04-00024
03-00030
Ver pág, de informações 34 Ver pág, de informações 35
MB Sprinter – VW Crafter – Ford Transit

Usado com bloco de prensa 1090-69 e cilindro hidráulico 1090-03, 01-00030 ou 1090-02-WAL.

1090-69 Bloco de prensa, placa
aberta
Bloco de prensa forte e flexível para substituição de juntas
esféricas, buchas e muito mais. Também pode ser equipado
com 1090-60-02 para se tornar um 1090-60.

Consiste em:
1.
2.
3.
4.

1090-60-01 - Placa com rosca
2 peças 1090-60-03 - Haste de suporte
4 peças 1090-60-04 - Parafuso M16x40mm
1090-60-05 - Placa com lado aberto

2

4

1

EM USO

1090-60-06 Placa adaptadora
Para montagem em bloco de prensa 1090-69. O adaptador dá a
mesma medida na parte inferior que o bloco de prensa fechado
1090-60.

EM USO

1090-39 Conjunto de buchas de suspensão, traseira
for Audi A3, Seat Ibiza, Skoda Fabia & VW Golf IV

Conjunto para substituir as buchas da suspensão traseira de forma rápida e fácil.
O conjunto é usado com um bloco de pressão 1090-69 em vez de usar
um parafuso rosqueado frágil através da bucha durante a desmontagem. 1090-69 não está incluído no
conjunto.

1

4

2
EM USO
3

Contém estas peças:
1. 1090-39-10 - Tubo de pressão
2. 1090-39-06 - Copo de desmontagem
3. 1090-39-08 - Copo de montagem
4. 1090-39-09 - Anel de montagem

Volkswagen
Beetle (I)
Bora
Golf (IV)
Polo (IV)
Fox

1998-2010		
1998-2005		
1997-2008				
2002-2012						
2003-

Audi

Seat

Skoda

A3 (8L) 1997-2003
TT
1999-2006

Ibiza (III) 2002-2009
Leon (I) 1999-2006
Toledo (II) 1999-2005

Fabia (I)
Ocativa (I)
Roomster
Rapid

2002-2008
1998-2010
20062012-
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Conjuntos de ferramentas de prensa
01-00001 Conjunto de ferramentas de prensar universal 1 (conjunto sem tampas de pressão)
Um conjunto flexível, bem pensado e muito útil para buchas, juntas esféricas, certos rolamentos e muito mais.
O conjunto é composto por 24 peças, com tamanhos que variam de 30,5 a 79,7 mm com pequenos incrementos. Muitos deles têm dois lados utilizáveis para aumentar o
número de combinações para 61! Um adaptador e uma haste de pressão estão incluídos para poder usar o bloco de pressão 1090-60. Isso é muito útil ao trabalhar com buchas e
juntas esféricas sem furos. Os soquetes maiores são feitos para encaixar em buchas como as buchas do braço de suporte interno na classe BMW E38/E39 e Mercedes E/S. O
conjunto é entregue como na foto com uma espuma que mantém as peças no lugar, podendo também ser fixado na parede.

Conjunto universal 1

Tubo de Pressão

01-00001-201
001-00001-001 – Placa adaptadora
01-00001-002 – Eixo de prensa ajustável 90mm,M24 01-00001-202
01-00001-203
Tubo de Pressão Ø A mm Ø B mm Ø C mm
01-00001-204
01-00001-101
40,7
42,5
35,2
01-00001-205
01-00001-102
43,7
45,5
38,2
01-00001-206
01-00001-103
46,7
48,5
41,2
01-00001-207
01-00001-104
49,7
51,5
44,2
01-00001-208
01-00001-105
52,7
54,5
47,2
01-00001-209
01-00001-106
55,7
57,5
50,2
01-00001-210
01-00001-107
58,7
69,5
53,2
01-00001-211
01-00001-108
61,7
63,5
56,2
01-00001-212
01-00001-109
65,7
67,5
60,2
01-00001-213
01-00001-110
69,7
71,5
64,2
01-00001-214

Ø A mm
38,7
41,7
44,7
47,7
50,7
53,7
56,7
59,7
62,7
65,7
68,7
71,7
75,7
79,7

Ø B mm
44,7
44,7
44,7
55
55
55
55
70
70
70
70
70
75,7
79,7

Ø C mm
30,5
34
37,2
40,2
43,2
46,2
49,2
52,2
55,2
58,2
61,2
64,2
68,2
72,2

"Substituímos o casquilho de uma BMW no suporte do diferencial do eixo
traseiro. Os técnicos tiveram uma boa impressão da rapidez e ergonomia
das ferramentas WALLMEK. O técnico desmontou o casquilho mais rápido
do que o pessoal do armazém conseguiu encontrar o novo casquilho !"
-Vilnius Bosch car service, Lithuania

01-00003 Conjunto de ferramentas de prensa
universal 3
O conjunto contém os detalhes da prensa do conjunto universal 01-00001 e do conjunto de
tampa da prensa 01-00001-400. Mais detalhes sobre medidas e tamanhos podem ser encontrados
nas informações separadas deste conjunto. Entregue completo com espuma 01-00001-003 para
fácil uso e armazenamento, medida: 290×415mm. O conjunto pode ser utilizado na prensa da
armação 1090-69 ou com tirante M10, M12 e M14, ou diretamente na prensa de oficina.
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01-00001-400 Conjunto de Patelas de Pressão
Este conjunto contém cinco tampas de prensa diferentes para cobrir os tamanhos dos tubos de
prensa no conjunto universal 01-00001. O anel de pressão em cada tampa de prensa mantém o
tubo de pressão no lugar. Isso facilita muito o trabalho com casquilhos e juntas esféricas. As
tampas podem ser usadas com tirantes em combinação com os tubos de pressão. Eles também
podem ser usados em uma estrutura de prensa com o eixo de prensa que está incluído no
conjunto universal 01-00001. As muitas novas possibilidades tornam este conjunto um ótimo
complemento para 01-00001.

Quando usado com uma haste de tração, a tampa é
usada como batente para a porca. O tubo de pressão
está travado na tampa para facilitar a operação. Pode
ser usado com tirantes de tamanho M10, M12 e M14.

1

2

3

4

5

Contém estas peças:
O eixo da prensa 01-00001-002 (incluído no
conjunto 01-00001) trava na tampa da prensa. A
tampa trava no tubo de pressão, fácil e simples de
usar.

1.
2.
3.
4.
5.

01-00001-401 – Patela 45 mm
01-00001-402 – Patela 55 mm
01-00001-403 – Patela 70 mm
01-00001-404 – Patela 76 mm
01-00001-405 – Patela 80 mm

01-00002 Conjunto de
ferramentas de prensa universal 2
Um conjunto bem pensado e muito útil que é usado
com 01-00001 para uma flexibilidade ainda maior. O conjunto é
composto por 10 anéis de pressão diferentes com tamanhos que
variam de 52,2 a 81,2 mm em pequenos incrementos, uma parte
inferior aberta para o bloco de pressão 1090-60 e uma placa
adaptadora que possibilita o uso de outros Wallmeks
ferramentas de junta esférica no bloco de prensa aberto. É muito
útil ao trabalhar com buchas e juntas esféricas sem furos.
O conjunto é entregue como mostrado na imagem com um
espuma que mantém as peças no lugar.

01-00002 Conjunto universal 2
1090-60-05 Prato, aberto

Anel de pressão
Ø A mm
01-00001-301
59
01-00001-302
62
01-00001-303
65
01-00001-304
68
01-00001-305
71
01-00001-306
74
01-00001-307
77
01-00001-308
80
01-00001-309
84
01-00001-310
88
01-00002-001 Espuma
1090-60-06 Adaptador
1090-60-05 Prato aberto

Ø B mm
70
70
70
70
90
90
90
90
90
90

Ø C mm
52,2
55,2
58,2
61,2
64,2
67,2
70,2
73,2
77,2
81,2

1090-60-10 Conjunto com duas hastes de apoio, 275 mm
Para ser usado com estrutura de prensa 1090-60 e
1090-69 quando o conjunto de buchas universais
01-00003 ou 01-00001 são usados sem haste de
tração/veio roscado. Contém 2 peças 1090-60-07.

01-00001-004 Haste de pressão ajustável 95 mm M22
A haste de pressão possibilita o uso do cilindro hidráulico de 8,5 toneladas
03-00015 (M22) com o conjunto universal 01-00001. Esta combinação pode ser usada com as seguintes
estruturas de prensa: 1090-60, 1090-69 para buchas menores ou juntas esféricas. O encaixe do O-ring trava
o soquete no eixo para facilitar o manuseio.

01-00043 Haste de pressão ajustável 170 mm M22, adaptador Klann
A haste de pressão possibilita o uso do cilindro hidráulico de 8,5 toneladas 03-00015
(M22) com soquetes de prensa Klann. Esta combinação pode ser usada com os seguintes
molduras de prensa: 1090-60, 1090-69 para buchas menores ou juntas esféricas.
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Usado com cilindros 01-00030, 1090-02-WAL ou 1090-03.

01-00022 Conjunto de buchas para
substituição do casquilho dianteiro no
braço traseiro
no Volvo S60, S80, V60, V70, XC60 e XC70 2007Ford Mondeo, S Max, Galaxy 2007Usando a ferramenta, o casquilho da suspensão traseira pode ser substituída
diretamente no veículo com um mínimo de desmontagem.
Leva apenas 30 minutos por lado. A posição exposta do
casquilho resulta em ferrugem e dificuldade de remoção, os cilindros
recomendados são de 14 a 22 ton e são parafusados
para o bloco de imprensa.
Não carregue o bloco ou bucha com mais de 16 ton!!

EM USO

1

Contém estas peças:
1. 01-00022-020 - Fixação da prensa
2. 01-00022-003 - Tubo de pressão
3. 01-00022-004 - Arruela de encosto
4. 01-00022-005 - Anel adaptador
5. 1090-60-01 - Placa com rosca
6. 2 x 1090-60-04 - Parafuso M16x40mm

2
6
4

5
3
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01-00022-010 Conjunto de
buchas para blocos existentes
Quando o bloco de prensa 1090-60 ou 1090-69 já é uma peça
existente na sua oficina, o peça 01-00022-010 pode ser
encomendada. A secção do bloco rosqueado é então encaixada
na ferramenta a ser usada,
veja 01-00022.

2
1

Contém estas peças:
1. 01-00022-020 - Fixação da prensa
2. 01-00022-003 - Tubo de pressão
3. 01-00022-004 - Arruela de encosto
4. 01-00022-005 – Anel adaptador

4

3

EM USO

1090-69-20-B Conjunto de buchas do braço de apoio, traseira
Volvo V50/S40/C30 2004 -, Ford Focus 1999 -,
Mazda 3 2003 – 2013, Ford Kuga 2008 Conjunto para substituição rápida da bucha dianteira em
braço de apoio traseiro. Tempo estimado: 20 min/lado.
Esta versão abrange também o Ford Kuga 2008 -.
O conjunto é usado com o conjunto de buchas 01-00022
ou pressione o bloco 1090-69.

2

3
4

1

Contém estas peças:

5

1. 1090-69-21 - Tomada de desmontagem/
montagem
2. 1090-69-22 - Placa de montagem
3. 1090-69-23 - Anel de retenção
4. 1090-69-24 - Placa de prensagem
5. 1090-69-25 - Placa de montagem
6. 1090-69-26 - Anel de retenção

EM USO

6

Fixação de prensa 01-00022-020
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Usado com bloco de prensa 1090-55 e cilindro hidráulico 1090-03,
01-00030, 1090-02-WAL ou 03-00015.

1090-55-C Suporte de prensa máx. 18 toneladas
Grampo de prensa forjado para trabalhos rápidos de junta esférica e muito mais.

SIGN!

NOVO DE

Versão atualizada e aprimorada que substitui o grampo de prensa 1090-55-B, agora com medida interna 40mm mais longa e
14mm mais profunda para maior uso. O design especial e a qualidade do aço permitem forças de prensagem de até 18 Ton sem
reforço extra. Fácil de segurar e manusear, a abertura na parte de trás pode ser usada como alça. O grampo C-press é utilizado
com os seguintes conjuntos para substituição de rótulas: Mercedes 211, 1090-54-10, 1090-54-11 e Ford Transit, 02-00009. Peso
6,5kg. Cilindro Rec 1090-03/01-00030/03-00015.

+ 25 %

IN USE

+ 28 %

1090-55-B

02-00009 Conjunto de juntas esféricas Ford Transit 2000Um conjunto para substituição rápida e fácil de
rótulas no Ford Transit. O trabalho é feito
diretamente no carro com um mínimo de
desmontagem.

1
2

Contém estas peças:
1. 02-00009-001 tubo de prensa
2. 02-00009-002 Tampa
3. 02-00009-003 Soquete de montagem
4. 02-00009-004 Tomada de
desmontagem
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EM USE

3

4

1090-54-10 Conjunto de rótulas para MB
211 & 220
Conjunto para substituição de rótulas em Mercedes-Benz 211 e 220.
Não há necessidade de remover componentes do freio ou
reprogramação do computador de bordo.

1

2

3
EM USO

4
Contém estas peças:
1.
2.
3.
4.

1090-54-03 - Tomada de pressão MB 211, 220
1090-54-04 - Soquete de montagem MB 211, 220
1090-54-05 - Tomada de desmontagem MB 211, 220
RES 1090-01-12 - Haste de pressão ajustável 132mm, M24

1090-54-11 Conjunto de rótulas da barra estabilizadora para MB 211 e 220
Conjunto para substituir as rótulas da barra estabilizadora no
Mercedes-Benz 211 e 220. As únicas peças que você precisa remover
é a própria barra estabilizadora. Não há necessidade de remoção de
amortecedores ou acessórios de suporte de giro inferior.

2

1

Contém estas peças:
1. 1090-54-01 - Tomada de pressão MB 211, 220
2. 1090-54-02 - Tomada de pressão MB 211, 220

1090-54-06 Desmontagem de
junta esférica
tomada para Mercedes-Benz ML
Tomada para desmontagem de rótulas em Merzedes-Benz ML. É
usado com 1090-54-10.

1090-54-12 Jogo para casquilhos do
braço de suspensão, traseiro

6

5

7

para Merzedes Benz C, E e S class

3

Jogo para casquilhos do braço de suspensão, traseiro

1

4
2
Contém estas peças:
1. 1090-54-12-001 - Tomada de desmontagem
2. 1090-54-12-002 - Placa de montagem
3. 1090-54-12-003 - Tubo de pressão
4. 1090-54-12-004 - Anel de retenção, montagem
5. RES4021 - Porca flangeada M14
6. RES4016 - Veio roscado M14, 250mm
7. RES4010 - Adaptador M22-M14

EM USO
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01-00009 Conjunto de buchas silenciosas traseiras BMW E60-65 e E90, conjunto completo
Conjunto para substituir as buchas silenciosas traseiras em (5, 6 e 7
série ) e (1 e 3 série ). Não há necessidade de desmontar nada além
dos próprios parafusos das buchas.

3
Contém estas peças:

Tubo de pressão Touring
Placa de imprensa Touring
Placa de montagem E38 e E39
Tubo de pressão
Placa de imprensa
Anel de retenção E32 e E34
Anel de retenção
Placa de montagem
Viga de transporte M18/M22,
250mm Veio roscado M18/M22,
180mm Anel de montagem
Anel de retenção
Placa rosqueada
Placa rosqueada
Placa de imprensa
Anel de retenção
Anel de montagem
Placa rosqueada
Adaptador M22-M14
Viga de transporte M14, 250mm
Placa de retenção E32 e E34

2

8

1

9

7

10

4

12

6

5
13

11
14

15

16

17

01-00009-101 Conjunto para casquilhos
silenciosos,
Incluído em 01-00009. Conjunto adicional para BMW E60-65 e E90. Use
com 1090-14-10, 1090-15, 1090-18 e 1090-19.
Anel de montagem
Anel de retenção
Placa rosqueada
Placa rosqueada
Placa de imprensa
Anel de retenção
Anel de montagem
Placa rosqueada
Adaptador M22-M14
Veio roscado M14, 250mm
Placa de retenção E32 e E34

18

19

BMW E60
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21

20

EM USO

BMW E90

Usado com cilindros 01-00030 ou 1090-02-WAL.

1090-15 Conjunto de buchas silenciosas, traseira para

1090-19

BMW E28, E30, E32 & E34

4

Conjunto para substituir os casquilhos silenciosos traseiros. Não há necessidade de desmontagem do
eixo traseiro.
1090-19 Usado com 1090-18 para E38 e E39.

Contém estas peças:

Usado com o seguinte (não incluído):
RES4010 - Adaptador M22-M14
RES4016 - Veio roscado M14, 250 mm

3

7

1. 1090-15-A1 - Placa rosqueada E30
2. 1090-15-A2 - Placa rosqueada E28
3. 1090-15-A3 - Placa rosqueada E32 e E34
4. 1090-15-B - Tomada de pressão (incluída em 1090-19)
5. 1090-15-B1 - Anel de retenção E30
6. 1090-15-B2 - Anel de retenção E28 (incluído em 1090-19)
7. 1090-15-B3 - Anel de retenção E32 e E34 (incluído em 1090-19)
8. 1090-15-C - Placa de prensagem
9. 1090-15-D - Placa de retenção E32 e E34
10. 1090-15-D1 - Anel de montagem E30
11. 1090-15-D2 - Anel de montagem E28

9

8

6

10

11

5

1

2

1090-18 Conjunto para casquilhos
traseiros

7
6

para BMW E38 & E39, incluindo touring

Conjunto para substituição de casquilhos silenciosos traseiros em BMW E38 e
E39, incluindo touring. (use com o conjunto 1090-15 ou 1090-19). Não há
necessidade de remover nada além dos próprios parafusos das buchas.

4

Contém estas peças:

5

1. 1090-18-A5 - Placa rosqueada
2. 1090-18-B5 - Anel de retenção
3. 1090-18-D5 - Placa de montagem E38 e E39
4. 1090-18-E5 - Touring do tubo de pressão
5. 1090-18-E6 - Touring da placa de prensa
6. RES4026 - Veio roscado M18/M22, 250mm
7. RES4029 - Veio roscado M18/M22, 180mm

2
1

1090-14 Conjunto para casquilhos silenciosos,
traseiros para BMW X5, E53

3

6

4

Conjunto para substituir os casquihos silenciosos traseiros no BMW X5, E53.
1090-14-10 Usado com 1090-18 para casquilho silencioso X5, E53.

5

Contém estas peças:
1. 01-00011-001 - Placa rosqueada (incluída em 1090-14-10)
2. 1090-14-B6 - Anel de retenção (incluído em 1090-14-10)
3. 1090-14-D6 - Placa de montagem (incluída em 1090-14-10)
4. 1090-15-B - Tomada de pressão
5. 1090-15-C - Placa de prensagem
6. 1090-18-E5 - Touring do tubo de pressão
7. 1090-18-E6 - Touring da placa de prensagem
8. RES4026 - Veio roscado M18/M22, 250mm

8

7

2

3

1

1090-14-10
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01-00051 Conjunto para casquilhos BMW
séries 1, 2, 3 e 4,

NOVO!

casquilho articulado inferior traseiro

1

2

5

3
4

Um conjunto de buchas para substituição rápida da bucha articulada
inferior traseira em:

Contém estas peças:
1.
2.
3.
4.
5.

BMW 1 série 04 - 19
BMW 2 série 12 - 19
BMW 3 série 05 - 19

01-00051-001 - Tubo de pressão
01-00051-002 - Tubo de pressão
RES4010 - Adaptador M22-M14
RES4016 - Veio roscado M14, 250mm
RES4021 - Femea flangeada M14

BMW 4 série 12 a 19
BMW X1 05 – 15
BMW X3 09 – 17
BMW X4 13 – 18.
O conjunto foi projetado para realizar o trabalho do casquilho com cilindro hidráulico
01-00030 ou 1090-02-WAL diretamente no carro, não sendo necessária desmontagem
demorada. O tubo de pressão estendido possibilita o acesso ao cilindro atrás do escudo do
travão e dos braços de suspensão.

1090-16-10 Conjunto de rótula/casquilho inferior traseiro BMW
E38/39/60/63/64/65/66/52/53
O casquilho de aço é substituída diretamente no carro. O disco de travão... etc....não precisa ser
removido.

2

Contém estas peças:

EM USO

3
1

1. 1090-16-C1 - Manga de pressão E38 e E39
2. 1090-16-C2 - Manga de pressão E38 e E39
3. 1090-16-C3 - Luva de retenção E38 e E39
4. RES4010 - Adaptador M22-M14
5. RES4016 - Barra de tração M14, 250mm
6. RES4021 - Femea M14

6
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5

4

01-00014 Jogo para casquilhos do
eixo traseiro
Hyundai Santa Fé 2006-2012

Conjunto para substituição dos quatro casquilhos do eixo traseiro.
O trabalho é feito diretamente no carro com acionamento
hidráulico. O eixo traseiro é abaixado com a ajuda de um elevador
da caixa de engrenagens para facilitar o acesso aos casquilhos.

Contém estas peças:
1. 01-00014-001 - Tubo de pressão
2. 01-00014-002 - Placa de prensagem
3. 01-00014-003 - Placa de desmontagem
4. 01-00014-004 - Placa de prensagem
5. 01-00014-005 - Placa de montagem
6. 01-00014-006 - Placa de desmontagem
7. 01-00014-009 - Anel de desmontagem
8. 1090-20-R1 - Tubo de pressão

EM USO

6

5

7
8

1
2

3

4

1090-37-10 Conjunto para braços do braço de apoio, buchas traseiras e buchas da subestrutura
para Opel Vectra & Saab 9-5

Conjunto para troca rápida dos casquilhosno braço de suporte traseiro (4 peças).
O trabalho é feito sem a remoção de qualquer braços de suporte.
Para melhor acesso use o cilindro 01-00030.

3
1

2

5

Contém estas peças:
1. 1090-37-BL1 - Tomada de pressão, desmontagem
2. 1090-37-BL2 - Tomada de pressão, montagem
3. 1090-37-BL3 - Anel de retenção, montagem
4. 1090-37-SU4 - Tubo de pressão
5. RES4011 - Adaptador M22-M12
6. RES4015 - Veio roscado M12, 250mm

4

6

1091-13 Conjunto para casquilhos do suporte
giratório, dianteiro
Ford Transit

Contém estas peças:

2

1

1. 1091-13-01 - Tomada de pressão
2. 1091-13-02 - Tubo de pressão
3. RES4010 - Adaptador M22-M14
4. RES4016 - Veio roscado M14, 250mm
5. RES4021 - Femea flangeada M14

5

4

3
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1062-01 Conjunto para casquilhos do braço de
controle, dianteiro
VW, Audi, Seat, Skoda
Conjunto para substituição da bucha traseira do braço de controle dianteiro. Este
conjunto é para uso manual.

EM USO

2

5

6

5

Contém estas peças:
1. 1062-01-01 - Placa de desmontagem/montagem
2. 1062-01-02 - Tubo de pressão
3. 1062-01-03 - Placa de montagem
4. 1062-01-04 - Placa de desmontagem
5. 2 peças RES4021 - Femea flangeada M14
6. RES4028 - Veio roscadoM14, 150mm

1

3

4

01-00023 Conjunto para substituição de casquilhos da caixa de engrenagens
e casquilho de apoio na subestrutura dianteira VW, Seat, Skoda, Audi
VW: Caddy III (2004-2010), Eos (2006-), Golf V ( 2003-2009), VI (2008-), Scirocco (2005-), Jetta III (2005-2010), Passat (2005-2010),
Tiguan (2007-), Touran (2003-). SEAT: Altea (2004-), Leon (2005-), Toledo (2004-2009). SKODA: Octavia (2004-2010). AUDI: A3 (2005),
TT (2006-2010).
O conjunto é usado na prensa de garagem devido ao acesso limitado sob o veículo.
Com este conjunto, a bucha na bucha de suporte do motor na subestrutura dianteira
é substituída de forma rápida e fácil.

1

2
3

Contém estas peças:
1. 01-00023-001 - Tubo de compressão
2. 01-00023-002 - Placa de prensa
3. 01-00023-003 - Tubo de pressão

01-00025 Conjunto de casquilhos traseiro no braço
de apoio dianteiro VW T5
A substituição é realizada diretamente no veículo com um mínimo de desmontagem.
Um conjunto básico que proporciona grande economia de tempo, tempo de trabalho de cerca de 15
minutos.

Contém estas peças:
1.
2.
3.
4.
5.

01-00025-001 - Placa de prensagem
01-00025-002 - Manga
RES4010 - Adaptador M22-M14
RES4016 - Veio roscado M14, 250 mm
RES4021 -Femea flangeada M14

IN USE
2
1
5

3

4
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Wallmek - O original desde 1978
Ferramentas inovadoras de alta qualidade
vai ajuda-lo a melhorar o seu negócio,
cópias não o farão !!!!!
Por trás de todas as ferramentas inovadoras
são centenas de horas com
testes e desenvolvimento.
Assim as ideias chegam a
vida, para fazer o trabalho
mais fácil e maximizar a
sua produtividade.
Ao escolher produtos de
empresas copiadoras dos
nosso artigos
você também reduz a
segurança e a produtividade de
sua própria oficina.
Qualidade e segurança são
o mais importante numa ferramenta,
ferramentas ruins não compensam.
Precisamos patentear e proteger nossos
produtos para ajudar sua empresa a crescer
mesmo quando outros tentam se parecer
conosco.

Obrigado por confiar na Wallmek !!!

WALLMEK in Kungälv
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Cilindros hidráulicos
01-00030 Cilindro hidráulico 18
toneladas

A pressão hidráulica do cilindro pode ser combinada
com a força de punção ao usar o soquete de punção
1086-6. Por exemplo, ao pressionar um semi-eixo
enferrujado. Peso: 2,8 kg Curso: 50 mm. Retorno
automático.

Cilindro hidráulico compacto e leve de 18 toneladas, com
ação de pressão e tração e retorno automático do pistão.
Projetado para uso diário em oficinas automotivas.
Pode ser usado com todas as nossas ferramentas de
automóveis ligeiros e veios roscados M10-M22 com o
adaptador adequado.

2

1
Contém estas peças:
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6

5
3

8

7

9

1. 01-00030-001 - Cilindro hidráulico 18 ton
2. RES 4306 - Acoplamento rápido hidráulico
3. RES 4026 - Veio roscado M18/M22, 250mm
4. RES 1090-01-09 - Placa de pressão M24x3
5. RES 4024 - Porca flangeada M18
6. 1086-6 - Soquete de perfuração M22x2,5
7. RES 1090-01-10 - Haste de pressão ajustável 100mm, M24
8. RES 1090-01-12 - Haste de pressão ajustável 132mm, M24
9. 01-00030-005 - Haste de pressão
10. 09-1090-01-11 – Tampa de proteção da rosca (1 ½'')

4

1090-02-WAL Cilindro hidráulico 22 toneladas
Cilindro hidráulico de prensagem e tração de 22 toneladas em tamanho compacto com
retorno automático do pistão. Projetado para uso diário em oficinas automotivas.

Pode ser usado com todas as nossas ferramentas de
automóveis ligeiros e veios roscados M10-M22 com o
adaptador adequado. A pressão hidráulica do cilindro pode
ser combinada com a força de punção ao usar o soquete de
punção 1086-6. Por exemplo, ao pressionar um semi-eixo
enferrujado. Peso: 4,7kg. Curso: 70 milímetros. Retorno
automático.

10
1

Contém estas peças:
5

9
8

3
2
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4

7

1. 1-1090-02 - Cilindro hidráulico 22 ton
2. 1086-6 - Soquete de perfuração M22x2,5
3. RES 1090-01-09 - Placa de pressão M24x3
4. RES 1090-01-10 - Haste de pressão ajustável 100mm, M24
5. 09-1090-01-11 - Tampa de proteção de rosca (1 ½'')
6. RES 1090-02-04 - Eixo de prensa 151mm, M24x3
7. RES 1090-05-02 - Haste de pressão ajustável 109mm, M24
8. RES4024 - Femea flangeada M18
9. RES4026 - Veio roscado M18/M22, 250mm
10. RES4306 - Engate rápido hidráulico, macho

1090-03 Cilindro hidráulico 14 toneladas
Cilindro hidráulico de prensagem de 14 toneladas em um tamanho muito
compacto. Projetado para uso diário em oficinas automotivas. Especialmente
projetado para uso com blocos de prensa 1090-55-C, 1090-60 e 1090-69. Peso:
2,5kg. Curso: 55 milímetros.
Retorno automático.

1

Contém estas peças:
1. 1-1090-03 - Cilindro hidráulico 14 ton
2. RES 1090-01-10 - Haste de pressão ajustável 100mm, M24
3. RES4306 - Engate rápido hidráulico, macho

3
2

03-00015 Cilindro hidráulico 8,5 ton
Um cilindro muito compacto para pressionar e puxar. O cilindro vem com uma
haste de pressão ajustável e um soquete de perfuração. Este cilindro é muito
flexível e fácil de usar, mesmo em espaços apertados. Especialmente projetado
para ser usado com 03-00014-001 e 03-00005-001. Peso: 1,8kg. Curso: 25 mm.
Retorno automático.

4
1

Contém estas peças:
3

1. 03-00015-001 - Cilindro hidráulico 8,5 ton
2. 03-00015-006 - Soquete de perfuração com o-ring
3. 03-00015-012 - Haste de pressão ajustável 100mm, M22
4. RES4305 - Engate rápido hidráulico, macho, 1/8”

2

03-00028 Cilindro hidráulico 32
toneladas
32 toneladas pressionando e puxando o cilindro hidráulico. Projetado para
uso diário em oficinas automotivas. Principalmente para uso com nossas
ferramentas de rolamento de roda para
veículos comerciais leves e caminhões.
Pode ser usado com veios roscados M10-M22 com o adaptador adequado. A
pressão hidráulica do cilindro pode ser combinado com força de punção ao
usar soquete de punção 1086-6 ou porca de punção 1091-17-M22. Peso:
8,2kg. Curso: 112 milímetros.
Retorno automático.

8
1

3

7
Contém estas peças:
1. 03-00028-001 - Cilindro hidráulico 32 ton
2. RES 1090-05-02 - Haste de pressão ajustável 109mm, M24
3. RES 1090-05-04 - Tampa de proteção de rosca (2 ½'')
4. RES4025 - Femea flangeada M22
5. RES4027 - Veio roscado M22, 250mm
6. 01-00031-022 - Porca de perfuração M22
7. 1086-6 - Soquete de punção M22
8. RES4306 - Engate rápido hidráulico, macho

6

4

5
2
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01-00031 Femea de pancada
Quando a força de pancada é necessária para puxar com nossos cilindros
hidráulicos. Útil para remoção de cubos e rolamentos de roda. A versão M18
também pode ser usada com o carro guia manual 01-00020. Dependendo do
tamanho do martelo, a força extra é semelhante a 2,5 – 3,5 vezes mais
potência do que a própria potência do cilindro.
Disponível nas seguintes dimensões:
01-00031-018
01-00031-020
01-00031-022

Femea de pancada M18
Femea de pancada M20
Femea de pancada M22

1086-6 Femea de pancada M22
Para ser usado no lado do pistão do cilindro ao pressionar os semieixos, etc. A Femea de pancada permite golpear com um martelo na
direção da prensa do cilindro. Dependendo do tamanho do
martelo, a força extra é semelhante a 2,5 – 3,5 vezes mais potência
do que a própria potência do cilindro.

03-00015-020 Pé Pressão M22
Adapta-se ao lado da prensa do cilindro hidráulico de 8,5 toneladas 03-00015-020.
A placa de pressão pode ser usada em vez do eixo de pressão ajustável fornecido
com o cilindro.

04-00021 Suporte do cilindro Ø65-100 mm
Desenvolvido para uso com os seguintes cilindros;
1090-02-WAL, 1090-03 e 03-00028/01-00030.
O suporte é projetado para uso nos cilindros
com uso manual e para uso em um suporte de chão ou
elevação da caixa de engrenagens. Ajustar e travar o cilindro
é muito fácil e flexível para uso simples. Também outros
marcas e tipos de cilindros de Ø65 – 100 mm podem
ser montado no suporte.
Elevador da caixa de velocidades e suporte de chão com medida do eixo
de 25/30 milímetros.

1

Contém estas peças:
04-00021-001 - Suporte sem grampos
04-00021-013 - Grampo Ø70 mm
04-00021-014 - Grampo Ø85 mm
04-00021-015 - Grampo Ø100 mm

2

3

4

Use com cilindro:
1090-01 (16 T)
1090-02 (22 T)
1090-03 (14 T)
03-00028 (32 T)
01-00030 (18 T)
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Hand held

Gearbox lift and floor stand

01-00020 Manual do conjunto de
veios roscados para troca de
rolamento de roda

1

Conjunto de veios roscados para uso manual de ferramentas de
rolamento de roda. O conjunto é usado à mão ou com uma pistola
de ar de impacto.
Ele foi projetado para os seguintes conjuntos de ferramentas:
01-00035, 1090-20, 1090-25, 1090-26, 1090-27, 01-00041, 01-00026,
01-00027, 01-00037 e 01-00038. Para trabalhos mais frequentes,
recomendamos o uso de nossos cilindros hidráulicos.

2

4

3

Contém estas peças:
1. 01-00020-001 - Veio roscado M18, 330mm com femea
2. 01-00020-002 - Placa 19x45x5
3. 01-00020-003 - Placa de prensagem
4. RES4024 - Femea flangeada M18

01-00020-100 Placa de pressão,
adaptador parar 01-00035
Opção para o conjunto de feixe de carro manual 01-00020.
A placa de prensar possibilita a utilização do rolamento de roda
dianteira 01-00035 também para uso manual, sem hidráulica.

2

01-00039 Conjunto de haste de pressão
manual

1

O conjunto vem com quatro eixos de prensa diferentes para adaptação com
os diferentes conjuntos de ferramentas. Todas as peças são dimensionadas
e projetadas para uso com pistola de impacto de ½”, catraca ou chave com
27 mm. A potência real é de até 15 toneladas, deve ser comparada com as 8
toneladas que podem ser medidas com um fuso de graxa normal no
mercado. As roscas, o material mais duro e o rolamento especial
possibilitam o uso de uma pistola de impacto de ½” com até 1000 Nm sem
danificar a ferramenta. Para trabalhos frequentes em juntas esféricas,
buchas e semi-eixos, nossos cilindros hidráulicos de 8,5 a 22 toneladas são
recomendados.

01-00039 pode ser usado com as ferramentas abaixo.

3
5

4
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6
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Contém estas peças:
1. 01-00039-001- Haste de pressão M30
2. 01-00039-002- Adaptador 1 ½” – M30
3. 4 peças 01-00039-003- Arruela Ø 18,8 × 3 mm
4. 01-00039-010 - Eixo da prensa 50 × Ø 19 mm
5. 01-00039-011- Eixo da prensa 85 × Ø 19 mm
6. 01-00039-020 - Eixo da prensa 56 × Ø 24 mm
7. 01-00039-021- Eixo da prensa 100 × Ø 24 mm
8. 09-874-3010 - Graxa de lítio

01-00039 com 01-00022 no Volvo V70
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Adaptadores para outros sistemas de ferramentas

2

3
5

4

1. Adaptador 1068-04 1 ½" a 2 ¼" – 14UNS (rosca Klann)
2. Adaptador 1068-05 1 ½" para G2 ½" – 11 (cilindro de 16 e 22 toneladas
- rosca do cilindro de 32 toneladas)
3. Adaptador 1068-06 2 ¼" – 14UNS (rosca Klann) a 1 ½"
4. Adaptador 1068-07 1 ½" para M55x1,5 (rosca Volvo)
5. Adaptador 1068-08 1 ½" para M68x2 (rosca Paschke)
6. Adaptador 1068-09 M68x2 (rosca Paschke) para 1 ½"
7. Adaptador 1068-10 2 ¾" – 16UNS G2 ½" (rosca Klann) a 2 ½"
8. Adaptador 1068-11 2 ¾" – 16UNS G1 ½" (rosca Klann) a 1 ½"

6

7

8

1090-32 Conjunto de veios roscados, porca de
flange e adaptadores
Contém estas peças:
1090-32–10
RES4014

RES4012
Adaptor M22  M10

RES4023
Femea da flange M10

RES4011
Adaptor M22  M12

RES4022
Femea da flange M12

RES4010
Adaptor M22  M14

RES4021
Femea da flange M14

Veio roscado M10, 150 mm em
qualidade 12.9.

1090-32–12
RES4015

Veio roscado M12, 250 mm em
qualidade 12.9.

1090-32–14
RES4016

Veio roscado M14, 250 mm em
qualidade 12.9.

1090-32–18

RES4024
Femea da flange M18

RES4026

Veio roscado M18/M22, 250 mm em
qualidade 12.9.

1090-32–22
RES4027

Veio roscado M22,250 mm em
qualidade 12.9.
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RES4025
Femea da flange M22

04-00008-001 Veio roscado M10, 1000 mm

04-00008-004 Veio roscado M22, 1000 mm

Produzido em qualidade 12.9, também disponível para
encomenda em comprimentos de 500mm.

Produzido em qualidade 12.9, também disponível para
encomenda em comprimentos de 500mm.

04-00008-002 Veio roscado M12, 1000 mm

04-00008-005 Veio roscado M18, 1000 mm

Produzido em qualidade 12.9, também disponível para
encomenda em comprimentos de 500mm.

Produzido em qualidade 12.9, também disponível para
encomenda em comprimentos de 500mm.

04-00008-003 Veio roscado M14, 1000 mm

04-00008-007 Veio roscado M27, 1000 mm

Produzido em qualidade 12.9, também disponível para
encomenda em comprimentos de 500mm.

Produzido em qualidade 12.9, também disponível para
encomenda em comprimentos de 500mm.

1090-32–20
RES4042
Veio roscado M22/M20, 300 mm em
qualidade 12.9.

RES4036
Veio roscado M27, 330 mm em
qualidade 10.9.

RES4043
Femea da flange M20

RES4035
Femea da flange M27

RES4037
Veio roscado M27, 500 mm em
qualidade 10.9.

RES4008 Adaptador M27 M24

RES4039 Adaptador M27M22

RES4009 Adaptador M22 M18
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1036 Bomba hidráulica variável
pneumática
1030 Bomba hidráulica de pé
Bomba hidráulica de pé 700 bar para uso com todos os nossos
cilindros hidráulicos. Mangueira de 2,2 m e engate rápido sem
gotejamento.
Volume do tanque de óleo 0,75 litros.

Bomba hidráulica acionada pneumática com velocidade variável para
melhor controle. Pressão máxima 700 bar para uso com todos os nossos
cilindros hidráulicos. A bomba é fornecida com manômetro e mangueira
de 2,2 m e engate rápido sem gotejamento.
Volume do tanque de óleo 1,3 litros.

Contém estas peças:

Contém estas peças:

1. 1-1030 - Bomba hidráulica de pé
2. RES 1030-02 - Mangueira hidráulica para 1030 e 1035
3. RES4304 - Engate rápido hidráulico, fêmea

1. 1-1036 - Bomba hidráulica pneumática variável
2. RES 1030-02 - Mangueira hidráulica para 1030, 1035 e 1036
3. RES4304 - Engate rápido hidráulico, fêmea

04-00020 Óleo hidráulico 1 L
Óleo hidráulico de alta qualidade, ideal para
ferramentas e bombas hidráulicas da Wallmek. A troca
regular do óleo hidráulico e o volume correto
aumentam o tempo de operação dos componentes.

04-00015 Cobertura de segurança
com alça de captura
04-00016 Manômetro para
bombas hidráulicas 1030 e 1035
Kit completo com acoplamento e niple para conectar
diretamente a qualquer bomba hidráulica Wallmek. O
manual dos cilindros hidráulicos inclui um gráfico que
mostra a pressão máxima do óleo em bar para cada viga
de carro diferente.
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Item adicional para operação hidráulica diretamente no
carro. Evita danos se as peças travarem ou caírem.

20-03001 Manual da fonte de energia
Conjunto manual de prensar e puxar feito para máquina de ½ impacto.
Este conjunto é perfeito se os trabalhos forem menos frequentes. Uma
bomba e um cilindro podem ser adicionados quando for necessária
mais potência e os trabalhos se tornarem mais frequentes.

Inclui conjuntos 01-00020, 01-00020-100 e 01-00039.

20-03002 Manual hidraulico da fonte de
energia
Conjunto de acionamento hidráulico com um cilindro de empurrar e puxar leve de
18 toneladas e uma bomba manual para uso flexível. Sensação precisa ao bombear
com os pés, sem necessidade de pressão.

Inclui: 1030 and 01-00030

20-03003 Fonte de alimentação hidráulica
pneumática
Conjunto hidráulico acionado a ar com um cilindro de empurrar e puxar leve de 18
toneladas e uma bomba de qualidade pneumática. Um manômetro facilita a
visualização da energia que está sendo usada.

Inclui: 1036 e 01-00030
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HSC2018 Compressor de mola hidráulica
Nova versão com três funções!
Este compressor de mola exclusivo foi projetado para ser uma ferramenta útil e
eficiente ao trabalhar com suspensões de rodas. Com possibilidades de ajuste
únicas e garras especiais, cobre quase todas as molas e traseiras em automóveis
ligeiros e veículos comerciais leves. Também abrange modelos difíceis como
Mercedes C e E-class e modelos BMW mais recentes. Mola com Ø 150-240 mm.
Permite que o mecânico comprima a mola e remova a unidade amortecedora do
eixo/junta da roda diretamente no carro.
A mesma função também pode ser usada para descarregar o braço de controle
inferior para sua posição de “condução” ao trabalhar com rótulas ou barras
estabilizadoras. Com pressão na mola, a borracha da placa inferior pode ser
substituída em apenas alguns minutos.
A estrutura superior pode ser montada de cabeça para baixo e ser usada como
macaco de elevação ao trabalhar com outros trabalhos no sistema de suspensão.
Muito útil em trabalhos de eixo dianteiro e traseiro.
Uma unidade móvel segura que pode ser usada em qualquer lugar da loja. O
compressor de mola vem com uma cinta de segurança para manuseio extra
seguro.
Usado com bomba hidráulica (700 bar)1030 or 1036.

2,1 ton

"Meu marido não podia acreditar como
era fácil trocar as molas num BMW "
- Erin, Argus Auto, Oakville, Ontario, Canada.

Esta função permite que o operador
comprima a mola e separe a unidade do
amortecedor do eixo da roda/junta
diretamente no carro. A mesma função
também pode ser usada para descarregar o
braço de controle inferior para sua posição
de “condução” ao trabalhar com rótulas ou
barras estabilizadoras. Com pressão na mola
em vez da placa inferior, a borracha da placa
inferior pode ser substituída em apenas
alguns minutos.
58

09-000016 Cinta de segurança
Incluído em HSC2018.

"A melhor assistência ao trabalhar
sozinho na minha oficina."

A estrutura superior pode ser montada de
cabeça para baixo e ser usada como
macaco de elevação ao trabalhar com
outros trabalhos no sistema de suspensão.
Muito útil em trabalhos de eixo dianteiro e
traseiro.

- Michael Gustavsson MG Bilverkstad,
Arvika Sweden.

HSC2018-1126 Tampo de alumínio
Incluído em HSC2018.

HSC2008-1146 Conjunto de garras para Ø 150–240
mm, 4 peças
Incluído em HSC2018.

Garras especiais encomendadas separadamente, INCLUÍDAS NO
HSC2018-100. HSC2008-1147
Conjunto de garras para Ø 70–160 mm, 4 peças
Garra especialmente projetada para suspensões dianteiras multi-link como MB 211 e outras com um
diâmetro menor do que o tipo MacPherson padrão. As garras são utilizadas para molas de Ø 70– 160
mm. (necessário 4 peças). Incluído no HSC2018-100.

HSC2008-1118-020 Conjunto de garras para
Ø150-240 mm, 2 peças
Especialmente concebido para modelos como Chrysler Voyager 1996-2007, Citroën C3, Mercedes C
class. (2 peças necessárias). Incluído no HSC2018-100.

Anel de pressão HSC2008-1119
Usado em conjunto com o compressor de molas para trabalhos de
molas dianteiras no Opel Insignia B 2017 -. O anel de prensar torna o
trabalho seguro e fácil, além de proporcionar uma melhor superfície de
prensagem para as garras.
Esta mola específica tem apenas algumas bobinas, por isso é
necessário pressionar o rolamento superior e a parte inferior da mola.
Não incluído no HSC2018 ou HSC2018-100.
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Storage
04-00022 Carrinho de ferramentas com 9 gavetas
Este sistema de armazenamento é feito para garagens automotivas e de caminhões que desejam dar o
próximo passo em eficiência e lucro. O técnico pode dedicar todo o seu tempo para terminar o trabalho em vez
de perder tempo tentando encontrar as ferramentas certas.

As rodas de eixo grande em combinação com quatro
rodas giratórias tornam o carrinho fácil de manusear
totalmente carregado com ferramentas.
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Carrinho de ferramentas duplo com 9 gavetas totalmente desenvolvido para
conjuntos de ferramentas e espumas Wallmek. O carrinho está equipado com
uma grande gaveta superior para cilindros e acessórios.
Todas as gavetas são trancadas individualmente e com sistema de trava central
para maior segurança durante o transporte, armazenamento e uso normal.
Todas as gavetas abrem totalmente com corrediças de rolamento de esferas
resistentes e podem ser carregadas com 90 kg.
Internal measurements for each drawer:

4 pc H100×W585×D418 mm
3 pc H150×W585×D418 mm
1 pc H250×W585×D418 mm
1 pc H100×W1243×D418 mm (gaveta superior)
Veja espumas nas páginas 64-69

Grande superfície de trabalho.

Corrediças de
rolamento de
esferas para
carga de 90 kg
em cada caixa!

Fechadura central para armazenamento
seguro!
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Foam para carrinho de ferramentas 04-00022.
Ferramentas não incluídas.
04-00022-002 Espuma, dimensões 580×415×45
altura máxima com ferramentas 100 mm

04-00022-003 Espuma, dimensões 580×415×45
altura máxima com ferramentas 150 mm
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04-00022-004 Espuma, dimensões 580×415×45
altura máxima com ferramentas 150 mm

04-00022-007 Espuma, dimensões 580×415×45
altura máxima com ferramentas 150 mm
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04-00022-015 Espuma, dimensões 580×415×45
altura máxima com ferramentas 100 mm

04-00022-017 Espuma, dimensões 580×415×45
altura máxima com ferramentas 150 mm
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04-00022-018 Espuma, dimensões 580×415×45
altura máxima com ferramentas 100 mm

04-00022-019 Espuma, dimensões 580×415×45
altura máxima com ferramentas 100 mm

67

04-00022-020 Espuma, dimensões 580×415×45
altura máxima com ferramentas 100 mm

04-00022-021 Espuma, dimensões 580×415×45
altura máxima com ferramentas 100 mm
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04-00022-023 Espuma, dimensões 580×415×45 alt. 415x290x45

NOVO!

altura máxima com ferramentas 150 mm
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04-00023 Caixa de ferramentas de plástico empilhável
Uma caixa de ferramentas empilhável de plástico
forte para armazenamento eficiente de ferramentas e
cilindros. Esta solução também se encaixa
perfeitamente ao transportar o equipamento entre
diferentes lojas.
As espumas para caber nas caixas são entregues com
as seguintes ferramentas e conjuntos; 01-00035,
01-00022, 01-00018, 01-00026, 01-00027, 01-00033 e
01-00037.
Diâmetro externo; 464x335x212h
milímetros. Diâmetro interno;
400x300x150h milímetros.
As espumas também podem ser
encomendadas separadamente, veja as
informações abaixo.

04-00023-001, 290×195 mm
Espuma para01-00035

04-00023-002, 290×390 mm
Espuma para 01-00018/33/-100 – 110
- 120

04-00023-003, 290×390 mm
Espuma para 01-00026/27/37

04-00023-004, 290×195 mm
Espuma para 01-00022
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Este sistema de armazenamento é feito para garagens automotivas e de
caminhões que desejam dar o próximo passo em eficiência e lucro. O técnico
pode dedicar todo o seu tempo para terminar o trabalho em vez de perder
tempo tentando encontrar as ferramentas certas.

1090-50 Carrinho de
ferramentas
Esta construção robusta vem com uma
grande superfície de trabalho. As rodas
grandes facilitam o transporte mesmo
quando totalmente carregadas.
Três conjuntos diferentes de prateleira/
gancho estão disponíveis: 1090-51, 1090-52
e 1090-53.
Ferramentas não incluídas.

1090-51 porta-ferramentas para
01-00035.

1090-52 porta-ferramentas para
1090-30, 01-00033 eller 1090-15.

1090-53 Porta-ferramentas para caminhões.
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!
Invista em tempo !!
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